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ДОДАТОК ДО “ДЕРЖАВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ”

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИЗАСНОВАНО У ВЕРЕСНІ 1993 РОКУ

Конкурс з відбору реєстраторів для ведення реєстрів влас�
ників акцій акціонерних товариств, у статутних фондах яких дер�
жавна частка становить більше ніж 50 відсотків, проводиться від�
повідно до Положення про умови та порядок проведення Фон�
дом державного майна України конкурсу з відбору реєстрато�
рів для ведення реєстрів власників акцій акціонерних товариств,
у статутних фондах яких державна частка становить більше ніж
50 відсотків, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 24.06.2004 №1236 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19 серпня 2004 p. за №1030/9629.

До участі в конкурсі з відбору реєстраторів для ведення ре�
єстрів власників акцій акціонерних товариств, управління ко�
рпоративними правами держави яких здійснюють регіональні
відділення ФДМУ:

по Вінницькій, Житомирській, Київській, Кіровоградській,
Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській областях та
м. Києву допускаються ті претенденти, місцезнаходженням
яких є будь�яка із зазначених областей;

по Волинській, Закарпатській, Івано�Франківській, Львів�
ській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівець�
кій областях допускаються ті претенденти, місцезнаходжен�
ням яких є будь�яка із зазначених областей:

по Донецькій, Луганській, Харківській областях допускають�
ся ті претенденти, місцезнаходженням яких є будь�яка із за�
значених областей;

по Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одесь�
кій, Херсонській областях, м. Севастополю та Фонд майна АР
Крим допускаються ті претенденти, місцезнаходженням яких
є будь�яка із зазначених областей.

Претендентами на участь у конкурсі можуть бути юридичні
особи, які створені відповідно до Господарського кодексу
України, Закону України «Про господарські товариства» у фо�
рмі господарських товариств та відповідають таким вимогам:

діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних
паперів передбачена статутом претендента;

діяльність щодо ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів для реєстратора є виключним видом його діяльнос�
ті, який не може поєднуватися з іншими видами діяльності,
крім депозитарної;

наявність ліцензії на здійснення професійної діяльності на
ринку цінних паперів — діяльності щодо ведення реєстру вла�
сників іменних цінних паперів;

відповідність ліцензійним умовам, передбаченим для цьо�
го виду професійної діяльності на ринку цінних паперів, зок�
рема:

серед засновників (акціонерів, учасників) реєстратора ча�
стка професійного учасника ринку цінних паперів не повинна
бути більше ніж 10 відсотків; орган державної влади, центри
сертифікатних аукціонів та їх правонаступники не є заснов�
никами реєстратора; емітент, реєстр власників іменних цін�
них паперів якого веде цей реєстратор, не є засновником та
учасником реєстратора (прямо чи опосередковано);

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

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

наявність комп’ютерного та телекомунікаційного обладнан�
ня та необхідних приміщень для здійснення реєстраторської ді�
яльності;

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

Для участі в конкурсі претенденти подають до Фонду держа�
вного майна України:

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

документ, що засвідчує повноваження представника юриди�
чної особи;

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

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

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

копії всіх ліцензій, діючих на дату подання документів, засві�
дчені нотаріально, або довідку про їх відсутність;

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

довідку про склад засновників (акціонерів, учасників) реєст�
ратора, складену з урахуванням основних вимог додатків 7, 8
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на рин�
ку цінних паперів, затверджених наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва та
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ри�
нку від 14.03.2001 №49/60;

довідку про відсутність у власності реєстратора та його уча�
сника (прямо чи опосередковано) акцій тих емітентів, реєстр
власників яких веде цей реєстратор, складену з урахуванням
основних вимог додатку 9 Ліцензійних умов;

довідку про наявність сертифікованих фахівців (не менше трьох
осіб), уключаючи керівника, досвід роботи яких на ринку цінних
паперів щодо цього виду діяльності становить не менше п’яти
років, що має бути підтверджено завіреними копіями сертифі�
катів (кваліфікаційних посвідчень тощо) та трудових книжок;

довідку про досвід діяльності реєстратора на ринку цінних па�
перів — не менше п’яти років, що має бути підтверджено заві�
реною копією дозволу (ліцензії);

довідку про наявність або відсутність філій;
інформацію про наявність приміщення для здійснення діяльно�

сті щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів, а та�
кож комп’ютерного та комунікаційного обладнання, відповідного
програмного забезпечення, необхідного для здійснення діяльно�
сті щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

довідку стосовно тарифів на оплату послуг, що надаються емі�
тентам та зареєстрованим особам, на дату подання заяви, яка
обов’язково має включати вартість виключно таких операцій: від�
криття рахунків емітенту, відкриття особових рахунків власників
за результатами приватизації або первинного розміщення (із
розрахунку на одного акціонера), видача емітенту реєстру у па�
перовій формі (при повторних або термінових запитах), прове�
дення в реєстрі результатів корпоративних операцій емітента
(анулювання, зміна номіналу, конвертація акцій тощо із розраху�
нку на одного акціонера), відкриття особового рахунка зареєст�

рованої особи (для юридичної та фізичної особи), проведення
у реєстрі операцій переходу прав власності на цінні папери, ко�
ригування відомостей про акціонера (паспортних даних) у си�
стемі реєстру, видача власникам повторних виписок з реєстру
акціонерів, щомісячне абонентне обслуговування;

перелік емітентів, ведення реєстрів акціонерів яких здійс�
нює реєстратор, в якому вказати кількість відкритих особо�
вих рахунків у цінних паперах по кожному емітенту;

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

довідку (відгук) відповідного територіального управління
ДКЦПФР про діяльність реєстратора, яка має містити інфор�
мацію щодо наявності або відсутності скарг, порушень тощо.

УСі довідки та інформації повинні бути підписані керівником
юридичної особи, скріплені печаткою та не можуть бути біль�
ше двох місяців давності на дату подання заяви.

Конкурсна комісія має право вимагати додаткові дані для
уточнення наданої інформації та перевіряти її достовірність.

Уci документи (крім заяви на участь у конкурсі та докумен�
ту, що засвідчує повноваження представника юридичної осо�
би) подаються в одному запечатаному пакеті з написом «На
конкурс з відбору реєстраторів для ведення реєстрів власни�
ків акцій акціонерних товариств, управління корпоративними
правами держави яких здійснюють регіональні відділення
ФДМУ» в двох запечатаних конвертах, а саме: один конверт з
оригінальними документами, а другий конверт — з пакетом
ксерокопій цих документів.

Документи з проведення конкурсу подаються до Фонду
державного майна України і реєструються у секретаря конку�
рсної комісії Холіної Лариси Миколаївни за датою їх надхо�
дження в присутності претендента за адресою: 01133, м. Ки�
їв, вул. Кутузова, 18/7, кімн. 612/2 (з 9.00 до 18.00).

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

— 9 лютого 2005 року до 18.00.
Конкурс з відбору реєстраторів для ведення реєстрів

власників акцій акціонерних товариств, управління кор?
поративними правами держави яких здійснюють регіо?
нальні відділення ФДМУ, відбудеться на засіданні кон?
курсної комісії у Фонді державного майна України 10 лю?
того 2005 року о 10.00 за адресою: 01133, м. Київ, вул.
Кутузова, 18/9, кімн. 303.

На цьому засіданні комісією розглядаються заяви на участь
у конкурсі, здійснюється розкриття конвертів та опис пода�
них претендентами документів. У разі потреби отримання до�
даткової інформації про претендента комісія має право за�
слухати його на засіданні. На наступному засіданні комісія ви�
значає переможців. Засідання комісії є закритими.

Рішення комісії оформляється протоколом за підписом усіх
членів комісії, присутніх на засіданні, і затверджується Голо�
вою ФДМУ.

Затверджений протокол є підставою для укладання дого�
вору на ведення реєстру власників акцій акціонерних това�
риств, у статутних фондах яких державна частка становить бі�
льше ніж 50 відсотків, між реєстратором та емітентом, що при�
значається відповідним регіональним відділенням Фонду дер�
жавного майна України.

Шановні друзі!
Від щирого серця поздоровляємо Вас

з Новим роком  і Різдвом  Христовим!
Хай поряд із Вами завжди будуть любов, добро і успіх.

Бажаємо Вам мудрості, плідної роботи і блискучих перспектив.
Хай наступаючий рік стане для Вас роком найвищих досягнень.

Миру Вам, Вашому дому, рідним і близьким.

Колектив редакції

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про оголошення конкурсу з відбору реєстраторів для ведення реєстрів власників акцій
акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави яких здійснюють регіональні відділення ФДМУ
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ПАКЕТИ АКЦІЙ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Фонд державного майна України повідомляє про те, що
наказом Фонду державного майна України від 27 грудня
2004 р. № 2945 зупинено конкурс з продажу пакета акцій
ВАТ «Азовські мастила і оливи», розміром 92,41%
статутного фонду товариства, оголошений в газеті
«Відомості приватизації» від 17.11.2004 № 45(333).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна

України по Закарпатській області про проведення
конкурсу з продажу пакета акцій відкритого

акціонерного товариства «Залізобетон»
за грошові кошти

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 05432477.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): ВАТ

«Залізобетон».
Місцезнаходження ВАТ: Україна, 88000, Закарпатська об�

ласть, м. Ужгород, вул. Паризької Комуни, 8.
Телефон (0312) 66�08�82.
Факс (0312) 66�11�02.
Інформація про ВАТ щодо його стану на відповідному товар�

ному ринку — підприємство не є монополістом та немає стра�
тегічне значення для економіки та безпеки держави.

2. Регіональне відділення Фонду державного майна Ук�
раїни по Закарпатській області пропонує до продажу пакет
акцій у кількості 12 796 368 шт., що становить 39,00% стату�
тного фонду ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції: 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій: 3 199 092,00 грн.
3. Форма випуску акцій: документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд: 8 202 800,00 (вісім мільйонів двісті дві тися�

чі вісімсот гривень 00 копійок).
Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг), у

тому числі експортної, за останній звітний період (за 9 місяців
2004 р.), грн.:

виготовлення сухої бетонної суміші — 292 739,00;
виготовлення збірного залізобетону — 50 400,00;
послуги по виготовленню арматурних виробів — 19 637,0;
послуги по розвантаженню вагонів — 6 325,00.
Разом: 369 100,00 грн.
Кількість працюючих — 21.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться

ВАТ, умови її використання: підприємство розташовано на зе�
мельній ділянці загальною площею 3,9 га відповідно до держа�
вного акта на право постійного користування землею від
03.12.1998 І�3К № 002356.

Будівлі та споруди виробничого та невиробничого характе�
ру (залишкова вартість):

усього: 5 502 201,00 грн., у т.ч.: виробничого характеру —
4 770 774,00 грн.; невиробничого характеру — 731 427,00
грн.

Основні показники господарської діяльності ВАТ

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

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 282,8 155,4 374,4 369,1

Балансовий прибуток, тис. грн. �179,8 �374,7 �266,1 �258,5

Дебіторська заборгованість, тис. грн. 77,5 23,2 38,7 49,4

Кредиторська заборгованість, тис. грн. 85,0 44,6 22,6 7,5

Рентабельність, % — — — —

Вартість активів, тис. грн. 8 143,1 7 717,0 6 571,9 6 334,3

5. Фіксовані умови конкурсу:
недопущення розірвання трудових договорів з працівника�

ми підприємства, що приватизується з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу, за винятком звільнення на підста�
ві пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України, або вчи�
нення працівником дій, за які законодавством передбачена мож�
ливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті
41 Кодексу законів про працю України протягом 6 місяців з мо�
менту придбання пакета акцій;

виконання вимог антимонопольного законодавства Украї�
ни;

перерахування грошових коштів в сумі 10 000 грн. для за�
безпечення працюючих на роботах із шкідливими та небезпе�
чними умовами праці, спецодягом, спецвзуттям та іншими за�
собами індивідуального захисту за встановленими нормами
протягом року з моменту підписання договору купівлі�
продажу;

перерахування грошових коштів в сумі 300 000 грн. для ре�
конструкції даху виробничих цехів та вентиляційної системи
протягом року з моменту підписання договору купівлі�
продажу;

дотримання протягом 5 років тих профілів діяльності, номе�
нклатури, обсягів виробництва на ВАТ, які є на момент підпи�
сання договору купівлі�продажу.

6. Інші умови проведення конкурсу.
Конкурс проводиться відповідно до Положення про порядок

проведення конкурсів з продажу пакетів акцій ВАТ, створених в
процесі приватизації та корпоратизації, затвердженого спіль�
ним наказом Фонду державного майна України, Антимонопо�
льного комітету України та Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 13 вересня 2000 року № 1908/11/271.
Радник відсутній.

7. Для участі в конкурсі потенційний покупець:
сплачує 319 909,20 грн. конкурсної гарантії: одержувач —

РВ ФДМУ по Закарпатській області, рахунок №
37314009000173, банк одержувача УДК по Закарпатській об�
ласті, МФО 812016, код одержувача 22111310; призначення
платежу: конкурсна гарантія для участі в конкурсі з продажу
пакета акцій ВАТ «Залізобетон», та реєстраційний збір 17 грн.:
одержувач — РВ ФДМУ по Закарпатській області, р/р №
37182500900001, банк одержувача УДК по Закарпатській об�
ласті, МФО 812016, код 22111310, призначення платежу: ре�
єстраційний збір для участі в конкурсі з продажу пакета акцій
ВАТ «Залізобетон»;

подає по 2 примірники конкурсних пропозицій та підтверд�
них документів. Конкурсні пропозиції і підтвердні документи по�
даються до органу приватизації одночасно.

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

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

Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються та
запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом «Підт�
вердні документи» із зазначенням на ньому тільки адреси ор�
гану приватизації і 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 підтве�
рдних документів — сім календарних днів до початку проведен�
ня конкурсу.

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних
документів: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 309.

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Злізобетон»: для отри�
мання права відвідання ВАТ «Залізобетон» потрібно звернутись
до Регіонального відділення ФДМУ по Закарпатській області у
відділ продажу акцій (кімн. 410, тел. 3�21�85), ознайомитись з
об’єктом та отримати докладну інформацію можна в робочі дні
з 8.00 до 16.00 щодня, крім вихідних та святкових днів, за адре�
сою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Паризької Кому�
ни, 8.

11. Конкурс буде проведено через 40 календарних днів
з дня опублікування в газеті «Відомості приватизації» за
адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Собра?
нецька, 60, телефон для довідок 3?21?85.

Служба з організації проведення конкурсу: Регіональне від�
ділення ФДМУ по Закарпатській області.

Телефони для довідок: 3�71�93, 3�21�85.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна

України по Дніпропетровській області про проведення
конкурсу з продажу пакета акцій відкритого

акціонерного товариства «Південний радіозавод»,
яке має стратегічне значення для економіки

та безпеки держави
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 14313949.
Відкрите акціонерне товариство «Південний радіозавод»

(ВАТ).
Місцезнаходження ВАТ: Україна, 52208, м. Жовті Води Дніп�

ропетровської обл., вул. Залізнична, 5.
Телефон (05652) 3�26�59.
Телефакс (05652) 3�37�18.
2. Регіональне відділення Фонду державного майна України

по Дніпропетровській області пропонує до продажу пакет ак�
цій у кількості 22 486 907 шт., що становить 28,34% статутного
фонду ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції: 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій: 5 621 727 грн.
3. Форма випуску акцій: документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд: 19 837 500 грн.
Обсяги продукції, тис. грн.: 2002 р. — 10 944,7; 2003 р. —

8 574,4; 9 місяців 2004 р. — 3 176,2.
Основна номенклатура: комплектуючі для електронних авто�

матичних телефонних цифрових станцій «Дніпро», «Сура»,
«Оріль», товари народного споживання.

Кількість робочих місць — 670.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться

ВАТ: земельна ділянка надана ВАТ у встановленому законодав�
ством порядку на підставі акта на право постійного користу�
вання землею і становить 28,66 га.

Кількість споруд — 59, у тому числі виробничих — 8, склад�
ських — 9, допоміжних — 39, соцкультпобуту — 3.

Основні показники господарської діяльності
за останні три роки

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

Обсяг реалізації продукції, в т. ч.

науково�технічних робіт, тис. грн. 13 033,0 10 972,5 8 550,9 3 046,0

Балансовий прибуток, тис. грн. 3 266,0 �960,0 �772,0 �2 296,0

Дебіторська заборгованість, тис. грн. 1 992,0 1 285,0 929,0 567,0

Кредиторська заборгованість, тис. грн. 4 288,0 3 326,0 4 858,0 6 181,0

Рентабельність товарної продукції, % 0,2 �4,2 �18,0 �32,8

Вартість активів, тис. грн. 24 871,0 22 385,0 22 368,0 21 234,0

5. Фіксовані умови конкурсу.
Покупець пакета акцій повинен забезпечити:
погашення простроченої кредиторської заборгованості із за�

робітної плати у сумі 363,2 тис. грн. протягом 6 місяців від мо�
менту підписання договору купівлі�продажу; часткове погашен�
ня простроченої кредиторської заборгованості перед Пенсій�
ним фондом у сумі 300 тис. грн. протягом одного року від мо�
менту підписання договору купівлі�продажу; часткове погашен�
ня простроченої кредиторської заборгованості перед бюдже�
том у сумі 1 млн грн. протягом 2 років від моменту підписання
договору купівлі�продажу;

у межах корпоративних прав сприяти:
дотриманню  тих профілів діяльності, номенклатури та обся�

гів виробництва ВАТ, які є на момент підписання договору купі�
влі�продажу; виконанню визначених державою мобілізаційних
завдань для ВАТ; виконанню вимог Закону України «Про захист
економічної конкуренції»; збереженню протягом 2 років кілько�
сті робочих місць та створенню нових; створенню безпечних
або нешкідливих умов праці; здійсненню робіт щодо захисту на�
вколишнього середовища, дотриманню екологічних норм по
досягненню найкращих екологічних наслідків експлуатації об’�
єкта; забезпеченню утримання підприємством державного
майна, яке не увійшло до статутного фонду ВАТ, але перебуває
на його балансі.

Учасник конкурсу має подати план приватизації, який пови�
нен обов’язково включати зобов’язання щодо виконання умов
конкуру згідно з додатком 3 Положення про порядок проведен�
ня конкурсів з продажу пакетів акцій ВАТ, створених у процесі
приватизації та корпоратизації, затвердженого спільним нака�
зом ФДМУ, Антимонопольного комітету України та Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2000
№ 1908/11/271.

6. Інші умови проведення конкурсу.
Конкурс проводиться згідно з Положенням про порядок про�

ведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонер�
них товариств, створених у процесі приватизації та корпорати�
зації, затвердженого спільним наказом Фонду державного май�
на України, Антимонопольного комітету України та Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2000
№ 1908/11/271.

Конкурс проводиться без залучення радника.
7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує 562 172 грн. 70 коп. як конкурсну гарантію на

розрахунковий рахунок Регіонального відділення Фонду дер�
жавного майна України по Дніпропетровській області №
37311009001104 в УДКУ у Дніпропетровській області, м. Дніп�
ропетровськ, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, одержу�
вач — Регіональне відділення Фонду державного майна по Дніп�
ропетровській області.

Призначення платежу: конкурсна гарантія для участі у конку�
рсі з продажу пакета акцій ВАТ «Південний радіозавод».

7.2. Сплачує 17 грн. як реєстраційний збір на розрахунковий
рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області № 37188500900001 в
УДКУ у Дніпропетровській області, м. Дніпропетровськ, МФО
805012, код за ЄДРПОУ 13467337, одержувач — Регіональне
відділення Фонду державного майна по Дніпропетровській об�
ласті.

Призначення платежу: реєстраційний збір для участі у кон�
курсі з продажу пакета акцій ВАТ «Південний радіозавод».

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

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

Конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються та за�
печатуються в окремий непрозорий пакет з написом «Конкур�
сні пропозиції», із зазначенням на ньому тільки адреси Регіо�
нального відділення Фонду державного майна України по Дніп�
ропетровській області і назви конкурсу.

Конверти з підтвердними документами об’єднуються та за�
печатуються в окремий непрозорий пакет з написом «Підтвер�
дні документи», із зазначенням на ньому тільки адреси органу
приватизації 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 та під�
твердних документів — за сім календарних днів до початку про�
ведення конкурсу.

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних
документів: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська,
58, Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській області, кімната 205, час приймання: з
8.00 до 17.00, по п’ятницях з 8.00 до 15.45, перерва з 12.00 до
12.45, крім вихідних та святкових днів.

УПРАВЛІННЯ КОНКУРСНОГО ПРОДАЖУ, т. 296?59?77
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10. Час та місце ознайомлення з ВАТ.
Для отримання права відвідання ВАТ «Південний радіозавод»

необхідно звернутися до Регіонального відділення Фонду дер�
жавного майна України по Дніпропетровській області (кімната
322, телефон 42�86�73).

Ознайомитися з об’єктом та отримати інформацію можна з
8.00 до 16.00 щодня, крім вихідних та святкових днів, за адре�
сою: м. Жовті Води, вул. Залізнична, 5.

Телефон (05652) 3�26�59.
Телефакс (05652) 3�37�18.
11. Дата початку та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій відкритого акціонерно?

го товариства «Південний радіозавод» відбудеться через
30 календарних днів після дати публікації інформаційно?
го повідомлення в газеті «Відомості приватизації».

Адреса проведення конкурсу: м. Дніпропетровськ, вул. Ком�
сомольська, 58, кімн. 322, Регіональне відділення ФДМУ по
Дніпропетровській області.

За довідкою звертатися в Регіональне відділення Фонду дер�
жавного майна України по Дніпропетровській області (кімната
322, телефон 42�86�73).

12. Додаткові умови участі у конкурсі з продажу пакета акцій
ВАТ «Південний радіозавод» розміром 28,34% статутного фо�
нду, яке має стратегічне значення для економіки та безпеки
держави:

12.1. Учасник конкурсу зобов’язаний у термін та в порядку,
які встановлені Положенням про порядок проведення конкур�
сів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації та інфор�
маційним повідомленням Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Дніпропетровській області про
проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Південний
радіозавод», надати інформацію про осіб, пов’язаних з ним
відносинами контролю за господарською діяльністю відпові�
дно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конку�
ренції».

До участі у конкурсі не допускаються покупці, що подали ін�
формацію про осіб, пов’язаних з ними відносинами контролю,
з якої неможливо встановити суб’єктів господарювання, що бу�
дуть контролювати подальшу діяльність ВАТ «Південний радіо�
завод».

12.2. Учасник конкурсу�нерезидент та підприємства з інозе�
мними інвестиціями повинні надати відомості про джерела над�
ходження коштів.

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

Підсумки

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Свердловський машинобудівний завод»

Фондом державного майна України підбито підсумки конку�
рсу з продажу пакета акцій ВАТ «Свердловський машинобудів�
ний завод», розташованого за адресою: Україна, 94800, Луган�
ська область, м. Свердловськ, вул. Заводська, 1, код за
ЄДРПОУ 00177945.

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

Переможцем конкурсу визнано відкрите акціонерне то?
вариство «Дружківський машинобудівний завод».

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

су, визначені його планом приватизації пакета акцій та Конце�
пцією розвитку ВАТ «Свердловський машинобудівний завод»,
яка є невід’ємною частиною договору:

забезпечувати прибуткову діяльність ВАТ;
погасити прострочену кредиторську заборгованість ВАТ пе�

ред Пенсійним фондом у сумі 0,6 (нуль цілих шість десятих) млн
грн. протягом 90 (дев’яносто) днів з дати підписання договору
купівлі�продажу;

здійснювати програму технічної реконструкції виробництва,
впроваджувати прогресивні технології ВАТ;

зберігати соціальну сферу підприємства;
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 Ко�
дексу законів про працю України;

створювати нові робочі місця;
дотримуватись тих видів економічної діяльності, які є на мо�

мент підписання договору купівлі�продажу, та збільшувати об�
сяги виробництва ВАТ;

виконувати мобілізаційні завдання, визначені для ВАТ;
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 на охорону праці ВАТ не менше 0,5
(нуль цілих п’ять десятих відсотка) від суми реалізованої про�
дукції ВАТ на рік;

здійснювати роботи щодо захисту довкілля та дотримуватись
екологічних норм.

Пакет містить 12 612 725 штук акцій, що становить 50% плюс
1 акція статутного фонду.

Початкова вартість пакета акцій — 9 508 000 гривень.
Кінцева ціна пакета акцій — 9 538 000 гривень.

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

т. 294�44�64

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні за грошові кошти державного

пакета акцій ЗАТ «Кривбас?Детва»
Назва об’єкта: державний пакет акцій ЗАТ «Кривбас�

Детва» в кількості 296 шт. (80% статутного фонду).
Місцезнаходження об’єкта: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Но�

гіна, 1, тел. (0564) 95�80�98.
Код за ЄДРПОУ: 14297663.
Розмір статутного фонду: 370 000 грн.
Номінальна вартість однієї акції: 1 000 (одна тисяча) гри�

вень.
Номінальна вартість пакета акцій: 296 000 (двісті дев’яно�

сто шість тисяч) гривень.
Початкова вартість пакета акцій: 724 000,00 (сімсот

двадцять чотири тисячі) гривень.
Форма випуску акцій: документарна.
Основні види діяльності:
оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої

кооперації; ремонт будівельних машин; реклама, представ�
ницькі послуги.

Показники станом на 01.10.04, тис. грн.:
залишкова вартість основних засобів — 479,6;
кредиторська заборгованість — 201,2;
довгострокові зобов’язання — 883,6;
дебіторська заборгованість — 115,5;
балансовий прибуток — 218,1.
Середньоспискова кількість працівників: 22 осіб.
Площа земельної ділянки: 5 848,19 м2.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови аукціону.
Аукціон буде проведено 1 лютого 2005 року за адре?

сою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, ДАК «Націона?
льна мережа аукціонних центрів».

Заяви та документи, обов’язкові для всіх заявників на
участь в аукціоні, приймаються за адресою: 01133, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України (кімн.
601).

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

Застава розміром 10% початкової ціни продажу пакета ак�
цій, що становить відповідно 72 400,00 (сімдесят дві тисячі
чотириста) гривень, перераховується заявником окремим
платіжним дорученням на р/р Фонду державного майна
України № 37316021000058 в ОПЕРУ ДКУ, м. Києва, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 00032945.

Реєстраційний внесок у розмірі одного неоподатковува�
ного мінімуму доходів громадян у розмірі 17,00 гривень пе�
рераховується заявником окремим платіжним дорученням
на р/р Фонду державного майна України № 37183500900028
в ОПЕРУ ДКУ, м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
00032945.

Покупець, у випадках, передбачених чинним законодав�
ством України, зобов’язаний звернутися до Антимонополь�
ного комітету України для отримання згоди на економічну
концентрацію.

Додаткову інформацію можна одержати за телефоном
294�41�61.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ

ГРУПА  А

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване нежитлове приміщення № 69, розташоване за ад�

ресою: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 49, що знаходиться на
балансі ЗАТ «Кривбасрудбуд». Приватизовано фізичною осо�
бою за 45 427,2 грн., у т. ч. ПДВ — 7 571,2 грн.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Окремо розташована будівля площею 71,9 м2 та споруди пло�

щею 118,7 м2 за адресою: м. Краматорськ, вул. В. Садова, 77а.
Приватизовано фізичною особою за 11 400 грн., у т. ч. ПДВ —
1 900 грн.

Окремо розташована будівля площею 4 091,6 м2 за адресою:
м. Краматорськ, вул. Уральська, 12. Приватизовано фізичною
особою за 112 920 грн., у т. ч. ПДВ — 18 820 грн.

ІВАНО?ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Підвальні приміщення адмінбудинку площею 418,1 м2, що

знаходяться на балансі Управління праці та соціального за�
хисту населення Коломийської районної державної адмініс�
трації, за адресою: м. Коломия, вул. І. Франка, 3. Привати�
зовано юридичною особою за 99 565 грн., у т. ч. ПДВ —
16 594 грн.

Нежитлові приміщення площею 88,2 м2, розташовані за ад�
ресою: м. Івано�Франківськ, вул. Шашкевича, 2. Приватизова�
но юридичною особою за 117 477,6 грн., у т. ч. ПДВ — 19 574,6
грн.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля, розташована за адресою: м. Алчевськ,

вул. К. Маркса, 1а. Привтаизовано фізичною особою за 7 213,2
грн., у т. ч. ПДВ — 1 202 грн.

Будівля колишньої автостанції, розташована за адресою: м.
Перевальськ, вул. Кірова, 157. Приватизовано юридичною осо�
бою за 107 174 грн., у т. ч. ПДВ — 17 862 грн.

9/100 частин адміністративної будівлі з підвалом, розташо�
ваних за адресою: м. Луганськ, вул. Курчатова, 7. Приватизо�
вано юридичною особою за 86 010 грн., у т. ч. ПДВ — 14 335
грн.

Вбудоване нежитлове приміщення № 22, розташоване за
адресою: м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 7. Приватизова�
но юридичною особою за 207 294 грн., у т. ч. ПДВ — 34 549
грн.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля

та асфальтовий майданчик площею 1 200 м2, що знаходить�
ся на балансі ВАТ «Інгул» та розташовані за адресою: Бе�
резанський р�н, с. Коблеве, пр. Курортний, 7/1. Привати�
зовано юридичною особою за 79 920 грн., у т. ч. ПДВ — 13 320
грн.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів — будівлі, споруди, обладнання

та транспортні засоби, що знаходяться на балансі та оренду�
ються ТОВ «Стандарт�2002», за адресою: м. Шостка, вул. Мо�
лодіжна, 14. Приватизовано юридичною особою за 267 238 грн.,
у т. ч. ПДВ — 44 640 грн.

м. КИЇВ
Нежитлове приміщення № 5 площею 9,4 м2, розташоване за

адресою: просп. Героїв Сталінграду/вул. Маршала Малиновсь�
кого, 21/38 (літ. А). Приватизовано фізичною особою за
20 738,4 грн., у т. ч. ПДВ — 3 456,4 грн.

Нежитловий будинок площею 1 044,5 м2, розташований за
адресою: вул. Сімферопольська, 13а (літ. А). Приватизовано
юридичною особою за 1 342 705,2 грн., у т. ч. ПДВ — 223 784,2
грн.

Нежитлове приміщення за адресою: просп. Миру, 13 (літ. А).
Приватизовано фізичною особою за 150 385,2 грн., у т. ч. ПДВ
— 25 064,2 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Алма�Атинська,
99/2 (літ. А). Приватизовано юридичною особою за 442 239,52
грн., у т. ч. ПДВ — 73 706,59 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Ентузіастів, 17  (літ.
А). Приватизовано юридичною особою за 349 080 грн., у т. ч.
ПДВ — 58 180 грн.

Нежитловий будинок загальною площею 835,9 м2, розташо�
ваний за адресою: вул. Малопідвальна, 13, літ. А. Приватизо�
вано юридичною особою за 2 648 400 грн., у т. ч. ПДВ —
441 400 грн.

Нежитловий будинок загальною площею 339,4 м2 розташо�
ваний за адресою: вул. Малопідвальна, 13, літ. Б. Приватизо�
вано юридичною особою за 1 037 640 грн., у т. ч. ПДВ —
172 940 грн.

Аукціон

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення площею 52,9 м2 розташоване за ад�

ресою: м. Краматорськ, вул. Гвардійців Кантемирівців, 25. При�
ватизовано юридичною особою за 10 098,12 грн., у т. ч. ПДВ —
1 683,02 грн.

Спеціальний автомобіль із краном на шасі автомобіля
ЗІЛ�157КЕ бортовий, державний номер 01�77 ДОИ, що знахо�
диться на балансі ВАТ «Слов’янське АТП № 11417», за адресою:
м. Слов’янськ, вул. Фрунзе, 58. Приватизовано юридичною осо�
бою за 15 744,96 грн., у т. ч. ПДВ — 2 624,16 грн.

Майстерня ремонтно�слюсарна МРС�АТ, на шасі автомобіля
ЗІЛ�157КЕ бортовий, державний номер 01�78 ДОИ, що знахо�
диться на балансі ВАТ «Слов’янське АТП № 11417», за адресою:
м. Слов’янськ, вул. Фрунзе, 58. Приватизовано юридичною осо�
бою за 9 923,76 грн., у т. ч. ПДВ — 1 653,96 грн.

Майстерня ремонтно�механічна МРМ, на шасі автомобі�
ля ЗІЛ�157КЕ бортовий, державний номер 01�76 ДОИ, що
знаходиться на балансі ВАТ «Слов’янське АТП № 11417», за
адресою: м. Слов’янськ, вул. Фрунзе, 58. Приватизовано
юридичною особою за 18 202,80 грн., у т. ч. ПДВ — 3 033,8
грн.

Нежитлове вбудоване приміщення площею 388,85 м2, що зна�
ходилось на балансі КП «Міська служба єдиного замовника»,
розташоване за адресою: м. Харцизьк, вул. Вокзальна, 35. При�
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ватизовано фізичною особою за 195 225 грн., у т. ч. ПДВ —
32 537 грн.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля (магазин), розташована за адресою: м.

Алчевськ, вул. Тевосяна, 22в. Приватизована фізичною особою
за 29 912 грн., у т. ч. ПДВ — 4 985,4 грн.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення площею 18,7 м2, що знаходиться на

балансі Добротвірського ТЕС ВАТ «Західенерго» та розташо�
ване за адресою: Кам’янка�Бузький район, смт Добротвір, вул.
І. Франка, 14. Приватизовано фізичною особою за 4 170 грн., у
т. ч. ПДВ — 695 грн.

Нежитлове приміщення площею 41,7 м2, що знаходиться на
балансі ДП «Львіввугілля» (шахта «Бендюзька») та розташо�
ване за адресою: м. Червоноград, вул. Івасюка, 3. Привати�
зовано фізичною особою за 16 690,8 грн., у т. ч. ПДВ — 2 781,8
грн.

Цілісний майновий комплекс МДП Турківського АТП�14612,
що знаходиться за адресою: м. Турка, вул. І. Франка, 39. При�
ватизовано юридичною особою за 96 231 грн. без ПДВ.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Об’єкт державної власності — автопавільйон, розташований

за адресою: м. Чернігів, вул. Робоча, 6, що знаходиться на ба�
лансі ВАТ «Чернігівське АТП�17454». Приватизовано фізичною
особою за 28 645 грн., у т. ч. ПДВ — 4 774,17 грн.

Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Окремо розташована будівля, корисною площею 173,4

м2, та споруди за адресою: м. Краматорськ, вул. Лермон�
това, 5.

Окремо розташована будівля корисною площею 400,6 м2 та
споруди за адресою: м. Краматорськ, вул. Прилуцька, 7.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля загальною площею 72,6 м2 за адресою:

м. Лубни, вул. Урицького, 2а.
Нежитлова будівля загальною площею 289,1 м2 за адресою:

м. Лубни, вул. Нова, 18.
Нежитлове приміщення загальною площею 28,8 м2 за адре�

сою: м. Лубни, вул. К. Лібкнехта, 4.
Нежитлове приміщення загально площею 51,7 м2 за адресою:

м. Лубни, вул. Прикордонників, 60б.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення першого поверху будинку побуту «Ло�

тос», що орендуються ТОВ «Прокатпобутсервіс» (м. Черкаси,
вул. Вернигори, 4).

Нежитлові приміщення третього поверху будинку побуту «Ло�
тос», що орендується ПП Токаренко С. М. (м. Черкаси, вул. Ве�
рнигори, 4).

Частина приміщень п’ятого поверху будинку побуту «Славу�
тич» (кімнати 37—48, 50) м. Черкаси, вул. Леніна�Благовісна,
105�269.

м. КИЇВ
Нежитлове приміщення площею 701,7 м2 розташоване за ад�

ресою: вул. Кудрявська, 4а.
Нежитлове приміщення площею 282,6 м2 розташоване за ад�

ресою: вул. В. Житомирська, 4, літ. Б.
Нежитлове приміщення площею 251,9 м2 розташоване за ад�

ресою: вул. В. Житомирська, 4, літ. А.
Нежитловий будинок�павільйон площею 151,1 м2 розташо�

ваний за адресою: проспект 40�річчя Жовтня, 87.
Нежитловий будинок площею 218 м2 розташований за адре�

сою: вул. Ломоносова, 73.
Нежитлове приміщення площею 186,6 м2 розташоване за ад�

ресою: вул. Зої Гайдай, 5, літ. А.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,

 що підлягають приватизації шляхом викупу
(наказ ФДМУ від 21.12.04 № 2903)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею

48,0 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Могилів�По�
дільський машинобудівний завод ім. С. М. Кірова» і оренду�
ється суб’єктом підприємницької діяльності — фізичною
особою Коваленко В. В., м. Могилів�Подільський, вул. Гре�
цька, 20.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Індивідуально визначене майно — обладнання у кількості 103

одиниці, що не увійшло до статутного фонду ВАТ «Криворіж�
сталь» та перебуває на його балансі і орендується ТОВ «Р.А. Ін�

тертеймент Ейлат Хотелз (1992) ЛТД», м. Бердичів, вул. Індуст�
ріалізації, 1а.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Столярний цех (майстерня), що знаходиться на балансі рад�

госпу «Виноградівський» і орендується приватним підприємцем
Терелєю І, А., м. Виноградів, вул. Заводська, 2.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля магазину № 31, що знаходиться на балансі Знам’ян�

ського державного виробничо�торговельного підприємства ро�
бітничого постачання і орендується приватним підприємцем
Кокошко С. П., м. Знам’янка, вул. Гагаріна.

Будівля магазину № 17, що знаходиться на балансі Гайво�
ронського державного виробничо�торговельного постачання
і орендується приватним підприємцем Римарчук Є. С., Вінни�
цька область, Бершадський р�н, с. Флорине, вул. Вокзальна,
52.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова окремо розташована будівля їдальні, що знахо�

диться на балансі Луганського виробництва з домобудування
дочірнього підприємства ВАТ «Подряд Агро» і орендується ТОВ
«Вестгрут», м. Луганськ, вул. Фрунзе, 121є.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення другого поверху двоповерхової побу�

тової будівлі загальною площею 409,9 м2, що знаходяться на
балансі ЗАТ «Левтекс» і орендуються громадською організа�
цією «Львівська обласна рада молодих вчених та спеціалістів»,
м. Львів, вул. Лінкольна, 29а.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Частина нежитлового вбудованого в житловий будинок при�

міщення площею 53,2 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Каті�
он» і орендується приватним підприємцем Мартинюком І. О.,
м. Хмельницький, вул. Молодіжна, 5.

м. КИЇВ
Нежитлові приміщення площею 3 602,6 м2, що знаходяться

на балансі Державного підприємства «Науково�дослідний ін�
ститут прикладної акустики» і орендуються ТОВ «Агентство еко�
логічних досліджень», м. Київ, вул. Сурикова, 3, літ. О.

Нежитлові приміщення площею 2 265,1 м2, що знаходяться
на балансі Державного підприємства «Український державний
науково�дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» і
орендуються АППБ «Аваль», м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26,
літ. А, А’.

Аукціон

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова 2�поверхова будівля загальною площею 876 м2

розташована за адресою: м. Лубни, вул. П. Слинька, 99.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення площею 11,8 м2, що знаходиться на

балансі ВАТ «Хлібозавод «Залізничник» та розташоване за ад�
ресою: м. Тростянець, площа 40�ї Армії, 1.

Нежитлове приміщення площею 119,8 м2, що знаходиться на
балансі ВАТ «Хлібозавод «Залізничник» та розташоване за ад�
ресою: м. Тростянець, площа 40�ї Армії, 1.

Нежитлове приміщення площею 450,2 м2, що знаходиться на
балансі ВАТ «Хлібозавод «Залізничник» та розташоване за ад�
ресою: м. Тростянець, площа 40�ї Армії, 1.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають

приватизації шляхом продажу на аукціоні
(наказ ФДМУ від 21.12.04 № 2903)

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Кімнати № 13, 17, 18, 19 нежитлового підвального примі�

щення № 62 загальною площею 34,9 м2, що складають 7/50
частин приміщення, літ. А�5, що знаходяться на балансі ВАТ
«Запорізький завод феросплавів», м. Запоріжжя, вул. Прав�
ди, 39.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Побутові приміщення (інв. № 4983), що знаходяться на бала�

нсі Іллічівського морського рибного порту, м. Іллічівськ�5, Мор�
ський рибний порт.

Будівля теплиці (інв. № 2088), що знаходиться на балансі Іл�
лічівського морського рибного порту, м. Іллічівськ�5, Морський
рибний порт.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Теплохід «Каштан�1», що знаходиться на балансі ДП «Херсон�

ський річковий порт» АСК «Укррічфлот», м. Гола Пристань.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові будівлі, що знаходяться на балансі ВАТ «Прилу�

цький меблевий комбінат», а саме: автозаправка (поз. 39);

склад (поз. 40); склад (поз. 41), м. Прилуки, вул. Пирятинсь�
ка, 14.

Пропонуються до продажу

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж за конкурсом майна,

що належить Автономній Республіці Крим,— групи
інвентарних об’єктів — підземного газорозподільного

устаткування і мереж газопостачання, обладнання
групових розподільних пристроїв у кількості

262 одиниць (що є у наявності), що не увійшли до
статутного фонда ВАТ «Керчгаз» у процесі приватизації

та знаходяться на його балансі
(початкова вартість знижена на 30%)

Назва об’єкта: підземне газорозподільче устаткування і ме�
режі газопостачання, обладнання групових розподільчих при�
строїв у кількості 262 одиниць (є у наявності), що не увійшли до
статутного фонду ВАТ «Керчгаз».

Адреса об’єкта: Автономна Республіка Крим, м. Керч і смт
Леніне.

Балансоутримувач: ВАТ «Керчгаз».
Адреса балансоутримувача: Автономна Республіка Крим, м.

Керч, вул. Чкалова, 151а.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 03348130.
Відомості про об’єкт: інженерно�технічні споруди, до складу

яких входять об’єкти, розміщені у селитебних зонах на прибу�
динкових територіях багатоповерхових забудівель з підвітря�
ної сторони щодо житлових будинків. Земельні ділянки під ГРУ
відособлені. Територія виробничої зони під кожною ГРУ огоро�
джена за периметром ґратчастими залізобетонними панеля�
ми для аерації. Територія всередині кожної ділянки частково за�
асфальтована.

Об’єкт приватизації:
підземне газорозподільче устаткування (ГРУ) — 89 од.,
мережі газопостачання — 103 од.,
обладнання — 70 од.
Усього: 262.
Усі об’єкти функціонально взаємозалежні.
Загальна вага підземних резервуарів (що є у наявності) —

513,779 т.
До складу ГРУ входять ємності  у кількості 318 одиниць.
Підземний газопровід призначений для подачі газу з резер�

вуарів ГРУ у житлові будинки. Глибина залягання газопроводу
— до 1,2 м.

Усього 103 одиниці підземних мереж газопостачання, всі оди�
ниці є у наявності. Загальна вага конструкцій — 96 т.

Усього 70 одиниць обладнання. Загальна вага конструкцій —
3,0 т.

На поверхні землі розташовані редукційні голівки з кожухом
від підземного резервуара для збереження газу.

Загальна кількість редукційних голівок з кожухом дорівнює
загальній кількості підземних ємностей.

Вага однієї голівки з кожухом — 220 кг.
Вартість  продажу об’єкта без ПДВ — 337 645,00 (триста три�

дцять сім тисяч шістсот сорок п’ять) грн.
ПДВ — 67 529,00 (шістдесят сім тисяч п’ятсот двадцять де�

в’ять) грн.
Початкова вартість продажу (з урахуванням ПДВ) —

405 174,00 (чотириста п’ять тисяч сто сімдесят чотири)
грн.

Умови продажу:
протягом одного місяця з моменту укладення договору купі�

влі�продажу укласти зі спеціалізованою організацією договір
про дегазацію демонтованого обладнання та надати погодже�
ний з ВАТ «Керчгаз» графік демонтажу;

провести відповідно до графіка демонтаж підземного газо�
розподільчого устаткування і мереж газопостачання, облад�
нання групових розподільчих пристроїв відповідно до інвен�
таризаційної відомості  у кількості 262 одиниць (провести де�
монтаж забірних плит, стовпів, воріт, транспортувати демон�
товані матеріали, демонтувати кожухи, редукційні голівки, за�
пірну арматуру, розкрити асфальтове покриття, обрізати під�
земний газопровід і заземлення, демонтувати ємності і фун�
даментні блоки);

здійснити роботи з благоустрою території: провести зворо�
тне засипання котлованів із плануванням і ущільненням;

після закінчення всіх робіт надати у Фонд майна Автономної
Республіки Крим акт ліквідації об’єктів, погоджений з ВАТ
«Керчгаз»;

протягом двох місяців з моменту укладення договору купів�
лі�продажу надати благодійну допомогу у розмірі 5 000 грн. Ке�
рченському туберкульозному диспансеру для проведення ка�
пітального ремонту, шляхом перерахування зазначеної суми на
р/р Керченського міського онкологічного диспансеру №
35422016001424 в Управлінні Держказначейства в АРК, м. Сім�
ферополь, МФО 824026, код за ЄДРПОУ 02007466, призначен�
ня платежу — капітальний ремонт Керченського туберкульоз�
ного диспансеру;

покупець зобов’язаний подати до конкурсної комісії план при�
ватизації об’єкта, у якому зазначаються назва і місцезнахо�
дження об’єкта, відомості  про покупця (основний вид діяльно�
сті, фінансові показники діяльності підприємства та ін.), запро�
понована покупцем ціна придбання об’єкта; зобов’язання що�
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до виконання умов конкурсу,  додаткові зобов’язання щодо по�
дальшої експлуатації об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви на участь у конкурсі у сумі 17 грн.
і кошти за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37187020016362 в Управлінні Державного казначейства в АРК,
м. Сімферополь, код за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026, оде�
ржувач — Фонд майна Автономної Республіки Крим.

Кошти у сумі 40 517,40 грн., що становить 10% початкової
вартості об’єкта, вносяться на р/р № 37323000016362 в Управ�
лінні Державного казначейства в АРК, м. Сімферополь, код за
ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026, одержувач — Фонд майна Ав�
тономної Республіки Крим.

Ознайомитись з об’єктом можна в будь�який час за місцем
його розташування.

Конкурс відбудеться 31 січня 2005 року об 11.00 за ад?
ресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17, Фонд
майна Автономної Республіки Крим.

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

Довідки за адресою: 95015, м. Сімферополь, вул. Севасто�
польська, 17, Фонд майна АРК, каб. 36, тел. 241�319.
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ІНФОРМАЦІЯ
представництва Фонду майна Автономної Республіки

Крим у Сімферопольському районі про продаж на
аукціоні державного майна — технічної будівлі ГП?161
Назва об’єкта: технічна будівля ГП�161.
Адреса: Автономна Республіка Крим, Сімферопольський ра�

йон, с�ще Шкільне.
Балансоутримувач: Національний центр управління та випро�

бування космічних засобів.
Відомості про об’єкт: двоповерхова технічна будівля 1968 ро�

ку будування загальною площею з підвалом 3 202,7 м2. Під час
будівництва будівлі використані залізобетонні блоки перекрит�
тя, у т. ч. пустотні, блоки альмінського каменю, черепашник, це�
гла. Будівля знаходиться у незадовільному технічному стані, по�
требує капітального ремонту. За прямим функціональним при�
значенням не використовується. Земельна ділянка окремо не
виділена. Питання закріплення земельної ділянки у користуван�
ня вирішується новим власником відповідно до чинного зако�
нодавства.

Вартість продажу без  урахування ПДВ — 150 833,33 грн., ПДВ
— 30 166,67 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
181 000,00 грн.

Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта
покупець визначає самостійно; оплата послуг з проведен�
ня аукціону; оплата ПДВ у повному обсязі протягом 5 днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі�
продажу.

Плата за реєстрацію заяви (17 грн.) і кошти за придбаний об’�
єкт вносяться на р/р № 37182010001661, одержувач — пред�
ставництво Фонду майна Автономної Республіки Крим у Сім�
феропольському районі, реквізити: Управління Державного ка�
значейства в Автономній Республіці Крим, м. Сімферополь,
МФО 824026, ЄДРПОУ 24034371.

Грошові кошти у розмірі 18 100,00 грн., що становить 10%
від початкової вартості продажу об’єкта, вносяться на р/р №
37317001001661, одержувач — представництво Фонду майна
Автономної Республіки Крим у Сімферопольському районі, ре�
квізити: Управління Державного казначейства в Автономній Ре�
спубліці Крим, м. Сімферополь, МФО 824026, ЄДРПОУ
24034371.

Ознайомитись з об’єктом можна у робочий час за місцем йо�
го розташування.

Прийняття заяв для участі в аукціоні припиняється за три дні
до дати проведення аукціону.

Аукціон відбудеться через 30 днів після опублікування
інформації у газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за
адресою: м. Сімферополь, вул. Павленка, 1, каб. 13, пред?
ставництво Фонду майна Автономної Республіки Крим у
Сімферопольському районі.

Довідки за адресою: м. Сімферополь, вул. Павленка, 1, каб.
13, тел. 25�82�73, представництво Фонду майна Автономної Ре�
спубліки Крим у Сімферопольському районі.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

складських приміщень
Назва об’єкта: складські приміщення, що  знаходяться на

балансі відособленого структурного підрозділу — вокзал
«Сімферополь» Державного підприємства «Придніпровська
залізниця».

Адреса: м. Сімферополь, вул. Героїв Сталінграду, 1.
Балансоутримувач: відособлений структурний підрозділ —

вокзал «Сімферополь» Державного підприємства «Придніпров�
ська залізниця».

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 01074650.
Вартість  продажу  без урахування ПДВ — 925 486,00 грн.
ПДВ — 185 097,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

1 110 583,20 грн.
Відомості  про об’єкт: фруктосховище — двоповерхова буді�

вля площею 739,4 м2, з підвалом площею 492,8 м2, 1976 року
будівництва; фундаменти — стрічкові збірні, блоки ФБС; стіни,
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перегородки, колони — мілкоштучний вапняний камінь, ка�
мінь�черепашник, цегла; перекриття і покриття — з/б пустотні
плити, покрівля — скатна, м’яка; підлога бетонна, лінолеум; ві�
конні блоки та двері дерев’яні; електропостачання, водопро�
від, каналізація, телефон, грубне опалення.

Склад матеріально�технічного призначення — одноповерхо�
ва будівля площею 490,0 м2 із навісом 1976 року будівництва;
фундаменти — стрічковий бутобетон; стіни, перегородки, ко�
лони — мілкоштучний вапняний камінь, цегла; перекриття і по�
криття — з/б ребристі плити, покрівля рулонна  на бітумній ма�
стиці, листи АЦВ; підлога бетонна;  віконні блоки дерев’яні;  во�
рота металеві; електропостачання.

Склад матеріально�технічного призначення — одноповерхо�
ва будівля площею 1 426,6 м2, 1976 року будівництва; фунда�
менти — стрічковий бутобетон; стіни,  перегородки, колони —
камінь�черепашник, вапняні блоки, з/б плити; перекриття і по�
криття — з/б ребристі плити, покрівля рулонна на бітумній ма�
стиці; підлога бетонна;  віконні блоки відсутні;  двері металеві,
мережі відсутні.

Прохідна — одноповерхова будівля площею 42,4 м2, 1989 ро�
ку будівництва; фундаменти — стрічковий бутобетон; стіни, пе�
регородки, колони — мілкоштучний вапняний камінь, камінь�
черепашник; перекриття і покриття — з/б пустотні плити;  по�
крівля рулонна на бітумній мастиці; підлога бетонна; віконні бло�
ки дерев’яні; двері дерев’яні, електропостачання.

Територія огороджена парканом.
Площа земельної ділянки — 1,7 га.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта приватизації визначає по�

купець; утримання об’єкта і прилеглої території в належному
санітарно�технічному стані; питання земельних відносин по�
купець вирішує самостійно відповідно до чинного законодав�
ства; об’єкт не підлягає відчуженню іншим фізичним і юри�
дичним особам без збереження умов, на яких він був прода�
ний.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та кошти під
час розрахунків за придбаний об’єкт, вносяться на р/р №
37182500900001, одержувач — Фонд майна Автономної Рес�
публіки Крим, реквізити: Управління Державного казначейст�
ва в АРК, м. Сімферополь, код за  ЄДРПОУ 00036860, МФО
824026.

Грошові кошти у  розмірі 10% від початкової вартості прода�
жу об’єкта у  сумі 111 058,32 грн., вносяться на р/р №
37310000000002, одержувач — Фонд майна Автономної Рес�
публіки Крим, реквізити: Управління Державного казначейст�
ва в АРК, м. Сімферополь, код за ЄДРПОУ 00036860, МФО
824026.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташуван�
ня.

Аукціон буде проведено 4 лютого 2005 року об 11.00 за
адресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17,
Фонд майна АРК.

Термін  прийняття  заяв  закінчується за три дні  до проведен�
ня аукціону.

Служба з організації та проведення аукціону: Фонд майна Ав�
тономної Республіки Крим, 95015, м. Сімферополь, вул. Сева�
стопольська, 17, каб. 36, тел.: 241�319, 25�82�23.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

складських приміщень
Назва об’єкта: складські приміщення, що знаходяться на

балансі відособленого структурного підрозділу — вокзал
«Сімферополь» Державного підприємства Придніпровської
залізниці.

Адреса об’єкта: м. Сімферополь, вул. Москальова, 32а.
Балансоутримувач: відокремлений структурний підрозділ —

вокзал «Сімферополь» Державного підприємства Придніпров�
ської залізниці.

Код за ЄДРПОУ: 01074650.
Адреса балансоутримувача: м. Сімферополь, пл. Привокза�

льна, 1.
Вартість продажу без ПДВ — 327 998,00 (триста двадцять сім

тисяч дев’ятсот дев’яносто вісім) грн.
ПДВ: 65 599,60 (шістдесят п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто де�

в’ять грн. 60 коп.).
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ:

393 597,60 (триста дев’яносто три тисячі п’ятсот дев’я?
носто сім грн. 60 коп.).

Відомості про об’єкт.
Будівля їдальні, літ. А — одноповерхова будівля. Рік побудо�

ви — 1984. Площа — 65,0 м2. Фундамент — з/б. Стіни, перего�
родки — камінь�черепашник. Перекриття з/б плити. Покрівля
м’яка рулонна. Підлоги — керамічна плитка, бетонні. Вікна де�
рев’яні. Внутрішнє оздоблення — поштукатурені стіни, обли�
цьовані плиткою, масляне та водне фарбування. Зовнішні оздо�
блення — поштукатурені стіни. Інженерне облаштування — еле�
ктропостачання.

Будівля продскладу, літ. Б — двоповерховий будинок. Рік по�
будови — 1986. Площа — 164,0 м2. Фундамент — бутобетон.
Стіни, перегородки — камінь�черепашника. Перекриття — під�
шивні, поштукатурені. Покрівля — АЦЛ. Підлоги — керамична
плитка, лінолеум. Вікна дерев’яні. Внутрішнє оздоблення — по�
штукатурені стіни, облицьовані плиткою, масляне та водне фа�
рбування. Зовнішні оздоблення — поштукатурені стіни. Інже�
нерне облаштування — електропостачання.

Будівля продскладу, літ. В — одноповерхова будівля. Рік по�
будови — 1954. Площа — 490,0 м2. Фундамент — бутобетон.
Стіни, перегородки — камінь�черепашник. Перекриття — з/б
плити. Покрівля м’яка рулонна. Підлоги бетонні. Проризі де�
рев’яні. Внутрішнє оздоблення — поштукатурені стіни, фар�
бування водними сумішами. Зовнішні оздоблення — пошту�
катурені стіни. Інженерне облаштування — електропостачан�
ня.

Склад, літ. Г — зруйнований.
Овочесховище, літ. Д — двоповерхова будівля з підвалом. Рік

побудови — 1973. Площа — 921,0 м2. Фундамент — бутобетон.
Стіни, перегородки — камінь�черепашник. Перекриття
з/б плити. Покрівля м’яка рулонна. Підлоги бетонні, лінолеум.
Вікна дерев’яні. Внутрішнє оздоблення — поштукатурені стіни,
облицьовані плиткою, масляне та водне фарбування. Зовнішні
оздоблення — поштукатурені стіни. Інженерне облаштування
— електропостачання.

Склад овочевий, літ. Е — одноповерхова будівля. Рік побу�
дови — 1957. Площа — 102,4 м2. Фундамент — бутобетон.
Стіни, перегородки — камінь�черепашник. Перекриття — під�
шивні, оштукатурені. Покрівля — АЦЛ. Підлоги цементні. Ві�
кна дерев’яні. Внутрішнє оздоблення — поштукатурені сті�
ни, фарбування водними сумішами. Зовнішні оздоблення —
поштукатурені стіни. Інженерне облаштування — електропо�
стачання.

Цех напівфабрікатів, літ. Ж — одноповерхова будівля. Рік по�
будови — 1963. Площа — 44,4 м2. Фундамент — бутобетон. Сті�
ни, перегородки — камінь�черепашник. Перекриття — підшив�
ні, поштукатурені. Покрівля — АЦЛ. Підлоги керамічна плитка.
Вікна дерев’яні. Внутрішнє оздоблення — поштукатурені стіни,
фарбування водними сумішами. Зовнішні оздоблення — пошту�
катурені стіни. Інженерне облаштування — електропостачан�
ня.

Огорожа кам’яна (№ 1, 2, 3) — рік побудови — 1960. Площа
забудови — 274,5 м2. Фундамент — бутобетон. Стіни — камінь�
черепашник. Ворота 8,0 м2 — металеві.

Навіси.
Засоби платежу за об’єкт приватизації для фізичних і юри�

дичних осіб — грошові кошти.
Умови продажу.
1. Умови подальшої експлуатації об’єкта визначаються по�

купцем.
2. Утримання об’єкта і прилеглої території у належному сані�

тарно�технічному стані.
3. Об’єкт не підлягає відчуженню іншим фізичним і юридич�

ним особам без збереження умов, на яких він був проданий.
3. Питання відведення, оренди або приватизації земельної

ділянки вирішуються покупцем самостійно після укладення до�
говору купівлі�продажу об’єкта відповідно до чинного законо�
давства.

Плата за реєстрацію заяви для участі в аукціоні у сумі 17,00
(сімнадцять) гривень і оплата за об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37182500900001, одержувач: Фонд майна Автоном�
ної Республіки Крим, реквізити: Управління Державного казна�
чейства в АРК, м. Сімферополь, код за ЄДРПОУ 00036860, МФО
824026.

Грошові кошти у розмірі 39 359,76 (тридцять дев’ять тисяч
триста п’ятдесят дев’ять грн. 76 коп.), що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта, вносяться на р/р №
37310000000002 одержувач: Фонд майна Автономної Респу�
бліки Крим, реквізити: Управління Державного казначейства
в АРК, м. Сімферополь, код за ЄДРПОУ 00036860, МФО
824026.

Ознайомитись з об’єктом можна у робочий час за місцем йо�
го розташування.

Прийняття заяв для участі в аукціоні припиняється за три дні
до дати проведення аукціону.

Аукціон відбудеться 4 лютого 2005 року об 11.00 за ад?
ресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17, Фонд
майна Автономної Республіки Крим.

Довідки за адресою: 95015, м. Сімферополь, вул. Севасто�
польська, 17, каб. 47, тел. 241�319, Фонд майна Автономної Ре�
спубліки Крим.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні нежитлового

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

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

ву будівлю, приміщення  (магазин № 43) літ. А1�1, загальною
площею 28,5 м2 з ґанком літ.�а1 та окремим входом.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 381,0 грн., ПДВ —
476,2 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 2 857,2
грн.

Умови продажу зазначеного об’єкта:
утримання об’єкта у відповідному до вимог санітарно�

технічному стані та додержання правил пожежної безпеки згі�
дно з чинним законодавством

 розрахунок за об’єкт приватизації здійснюється грошови�
ми коштами;
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питання приватизації чи оренди земельної ділянки та її роз�
мір покупець вирішує самостійно з місцевою радою в поряд�
ку, встановленому чинним законодавством України.

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

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

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

Аукціон відбудеться о 10.00 31.01.05 в філії «Дніпропе?
тровський аукціонний центр» ДАК «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: 49061, м. Дніпропет?
ровськ, вул. Ленінградська, 68, корп. 12, 4?й поверх (тел.
779?30?74).

Заяви на участь у 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 — 27.01.05 до 17.00. До�
даткова інформація про продаж об’єкта за тел. (0562) 42�85�19.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівель та споруд

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

залізниця» (початкова вартість знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ: 25927436.
Назва об’єкта: будівлі та споруди магазину №13.
Адреса: м. Апостолове, вул. Вокзальна, 68.
Відомості про об’єкт: будівлі та споруди магазину № 13 (бу�

дівля магазину Б, Б1, Б11 — 293,2 м2, склад з прибудовою В, в —
229 м2, вбиральня Г — 0,8 м2, замощення І — 263,4 м2, паркан
№ 1 — 22,5 м); земельна ділянка окремо не виділялась.

Вартість продажу об’єкта  без ПДВ — 43 784,3 грн., ПДВ —
8 756,86 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
52 541,16 грн.

Умови продажу зазначеного об’єкта:
утримання об’єкта у відповідному до вимог санітарно�

технічному стані та додержання правил пожежної безпеки
згідно з чинним законодавством;

розрахунок за об’єкт приватизації здійснюється грошови�
ми коштами;

питання приватизації чи оренди земельної ділянки та її роз�
мір покупець вирішує самостійно з місцевою радою в поряд�
ку, встановленому чинним законодавством України.

Грошові кошти на участь в аукціоні — 5 254,1 грн., що стано�
вить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації покупець
перераховує на р/р № 37311009001104 в УДКУ в Дніпропетров�
ській області, МФО 805012, Регіональному відділенню Фонду
державного майна України по Дніпропетровській області, код
за ЄДРПОУ 13467337.

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

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

Аукціон відбудеться о 10.00 31.01.05 в філії «Дніпропе?
тровський аукціонний центр» ДАК «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: 49061, м. Дніпропет?
ровськ, вул. Ленінградська, 68, корп.12, 4?й поверх (тел.
779?30?74).

Заяви на участь у 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 — 27.01.05 до 17.00. До�
даткова інформація про продаж об’єкта за тел. (0562) 42�85�19.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлового вбудованого

приміщення загальною площею 424,7 м2,
що знаходиться на балансі ЗАТ «Кривбасрудбуд»

Код за ЄДРПОУ: 01239051.
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною

площею 424,7 м2.

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 36, прим. 60.
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення 60

загальною площею 424,7 м2, розташоване на першому поверсі
4�поверхового житлового будинку (рік забудови — 1956) з ґан�
ком.

Вартість продажу без ПДВ — 105 415,0 грн., ПДВ —
21 083,0 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
126 498,0 грн.

Умови продажу зазначеного об’єкта:
утримання об’єкта у відповідному до вимог санітарно�

технічному стані;
розрахунок за об’єкт приватизації здійснюється грошовими

коштами;
питання приватизації чи оренди земельної ділянки та її роз�

мір покупець вирішує самостійно з місцевою радою в порядку,
встановленому чинним законодавством, об’єкт знаходиться в
оренді.

Грошові кошти на участь в аукціоні — 12 649,8 грн., що ста�
новить 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 Дніпропетровській
області.

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

Аукціон відбудеться о 10.00 31.01.05 в філії «Дніпропе?
тровський аукціонний центр» ДАК «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: 49061, м. Дніпропет?
ровськ, вул. Ленінградська, 68, корп. 12, 4?й поверх (тел.
779?30?74).

Заяви на участь у 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 — 27.01.05 до 17.00. До�
даткова інформація про продаж об’єкта за тел. (0562)
42�85�19. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за міс�
цем його розташування.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлового вбудованого

приміщення, що знаходиться на балансі
ВАТ «Киворізький гірничо?металургійний

комбінат «Криворіжсталь»
Код за ЄДРПОУ: 24432974.
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення.
Адреса: м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, 12, прим. 2.
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення № 2

літ. А1�1 загальною площею 77,6 м2, розташоване на першому
поверсі 4�поверхового житлового будинку (рік забудови —
1934/83) з ґанком літ. а1.

Вартість продажу без ПДВ — 59 237,0 грн., ПДВ —
11 847,4грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
71 084,4 грн.

Умови продажу зазначеного об’єкта:
утримання об’єкта у відповідному до вимог санітарно�

технічному стані;
розрахунок за об’єкт приватизації здійснюється грошовими

коштами;
питання приватизації чи оренди земельної ділянки та її роз�

мір покупець вирішує самостійно з місцевою радою в порядку,
встановленому чинним законодавством.

Грошові кошти на участь в аукціоні — 7 108,4 грн., що стано�
вить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, покупець
перераховує на р/р № 37311009001104 в УДКУ в Дніпропетров�
ській області, МФО 805012, Регіональному відділенню Фонду
державного майна України по Дніпропетровській області, код
за ЄДРПОУ 13467337.

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

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

Аукціон відбудеться о 10.00 31.01.05 в філії «Дніпропе?
тровський аукціонний центр» ДАК «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: 49061, м. Дніпропет?
ровськ, вул. Ленінградська, 68, корп.12, 4?й поверх (тел.
779?30?74).

Заяви на участь у 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 — 27.01.05 до 17.00. До�
даткова інформація про продаж об’єкта за  тел. (0562)
42�85�19. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за міс�
цем його розташування.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі

колишнього овочевого магазину
(початкова вартість знижена на 30%)

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

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

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

ташована будівля овочевого магазину з підвалом загальною
площею 228,6 м2. На даний час будівля не експлуатується. Зе�
мельна ділянка під об’єкт не виділялась.

Вартість продажу без ПДВ — 21 609,00 грн., ПДВ —
4 321,80грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
25 930,80 грн.

Умови продажу зазначеного об’єкта:
утримання об’єкта у відповідному до вимог санітарно�

технічному стані та додержання правил пожежної безпеки згід�
но з чинним законодавством;

розрахунок за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами;

питання приватизації чи оренди  земельної ділянки, а також
її розмір, покупець вирішує самостійно з органами місцевого
самоврядування в порядку, встановленому чинним законодав�
ством України.

Грошові кошти на участь в аукціоні — 2 594,00 грн., що ста�
новить 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 відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській обла�
сті.

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

Аукціон відбудеться о 10.00 31.01.05 в філії «Дніпропе?
тровський аукціонний центр» ДАК «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: 49061, м. Дніпропет?
ровськ, вул. Ленінградська, 68, корп. 12, 4?й поверх, (тел.
779?30?74).

Заяви на участь у 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 — 27.01.05 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 місцем його
розташування.

ДОНЕЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності —

окремо розташованої будівлі та споруд
Назва об’єкта: окремо розташована будівля корисною пло�

щею 885,5 м2 та споруди.
Земельна ділянка: 2 874 м2.
Місцерозташування: 84300, Донецька область, м. Крама�

торськ, вул. В. Садова, 102.
Балансоутримувач: Краматорський міський відділ культури,

84313, м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 37, код за
ЗКПО 00183822.

Початкова вартість продажу об’єкта: 30 316 грн., у тому
числі вартість невід’ємних поліпшень орендаря — 14 450
грн.

На остаточну ціну продажу комунальної частки об’єкта нара�
ховується ПДВ.

Умови продажу:
покупець зобов’язаний погодитись  з умовами аукціону;
покупець зобов’язаний компенсувати орендарю вартість не�

від’ємних поліпшень в розмірі 14 450 грн.;
утримання об’єкта та прилеглої території в належному са�

нітарно�технічному стані;
об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду тощо

іншим юридичним і фізичним особам без збереження зобо�
в’язань, на яких він був придбаний;

продаж об’єкта приватизації юридичним та фізичним осо�
бам здійснюється за грошові кошти;

покупець зобов’язаний відшкодувати витрати, пов’язані з
підготуванням об’єкта до приватизації.

Грошові кошти в розмірі 3 031,60 грн., що становить 10% від
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початкової вартості об’єкта, перераховується на р/р №
37326005002516 в УДК у Донецькій області, м. Донецьк, МФО
834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач: Управління житло�
вого та комунального господарства.

Реєстраційний збір за подання заяви на учать в аукціоні у
сумі 17 грн. перераховується на р/р № 31512905800059 в УДК
у Донецькій області, 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 області,
МФО 834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач: Управління
житлового та комунального господарства.

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

Прийняття заяв на участь припиняється за 3 дні до прове�
дення 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.

ІВАНО?ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

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

(зі знижкою початкової вартості на 20%)
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів колишнього війсь�

кового містечка № 2, що знаходиться на балансі господарсь�
кого управління Коломийської РДА і орендується ТОВ «Будіве�
льна компанія «Столиця�Захід».

Місцезнаходження об’єкта: м Коломия, вул. Довбуша.
Балансоутримувач: господарське управління Коломийської

РДА.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 26055056.
Місцезнаходження балансоутримувача: 78200, м. Коломия,

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

12; корпус № 17; їдальня № 8; столова клуб (чайна); штаб №
18; клуб №  20; склад № 46; навіс; склад № 7; склад № 25, склад
№ 59; склад № 3; склад № 57; склад�лазня № 1; котельня № 5;
майстерня № 68; ГРП № 60; вбиральня № 58; прохідна ККР — 2
шт.; прохідна КТП; овочевий склад; приміщення автопарку; ла�
зня з котельнею (при автопарку); будівля № 19; склад автопар�
ку; металеві листи на огорожі; плити аеродромні (на дорозі);
плити на огорожі; плити дорожні; плити огорожі профільні; ес�
такада.

Вартість продажу без ПДВ — 575 819 грн., ПДВ — 115 164
грн.

Початкова  вартість  продажу  з  урахуванням  ПДВ  —
690 983 грн.

Умови продажу: без збереження спеціалізації, питання зем�
лекористування вирішується покупцем самостійно після укла�
дання договору купівлі�продажу згідно з чинним законодавст�
вом.

Аукціон буде проведено об 11.00 в регіональному від?
діленні через 30 днів після публікації цієї інформації.

Кінцевий термін прийняття заяв — за три дні до дати прове�
дення аукціону.

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

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

69 099 грн. — грошові кошти в розмірі 10% від початкової
вартості об’єкта приватизації, на рахунок № 37314913660726.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
державної власності — будівлі їдальні ПТО

(зі знижкою початкової вартості на 30%)
Назва об’єкта: будівля їдальні ПТО, що знаходиться на бала�

нсі вагонного депо Коломия.
Місцезнаходження об’єкта: 76000,  м. Івано�Франківськ, с.

Хриплин, вул. Марковецька, 5.
Балансоутримувач: вагонне депо Коломия Львівської держа�

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

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

689,7 м2. Земельна ділянка не виділена.
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Вартість продажу без ПДВ — 268 821 грн., ПДВ — 53 765 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

 322 586 грн.
Умови продажу: без збереження спеціалізації, покупець від�

шкодовує витрати, пов’язані з виготовленням техдокумента�
ції.

Питання землекористування покупець вирішує самостійно пі�
сля укладання договору купівлі�продажу.

Аукціон буде проведено об 11.00 в регіональному від?
діленні через 30 днів після публікації цієї інформації.

Кінцевий термін прийняття заяв — за три дні до дати прове�
дення аукціону.

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

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

32 259 грн. — грошові кошти в розмірі 10% від початкової ва�
ртості об’єкта приватизації, на рахунок № 37314913660726.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

автопричіпа Д?50 № 1
Назва  об’єкта:  автопричіп  Д�50  № 1,  реєстраційний

№ 38�64 СЯ.
Балансоутримувач: ВАТ «Надвірнянське АТП 12655».
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 03117027.
Місцезнаходження балансоутримувача: 78431, Надвірнянсь�

кий район, с. Пнів.
Місцезнаходження об’єкта: 78431, Надвірнянський район,

с. Пнів.
Умови продажу: покупець відшкодовує витрати пов’язані з

підготовкою об’єкта до приватизації.
Початкова вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 090 грн.,

ПДВ — 208 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 1 308

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

розташування.
Аукціон буде проведено об 11.00 в регіональному від?

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

дення аукціону.
Учасники аукціону перераховують Регіональному відділенню

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

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

131 грн. — грошові кошти в розмірі 10% від початкової вар�
тості об’єкта приватизації, на рахунок № 37314913660726.

Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати в Ре�
гіональному відділенні ФДМУ по Івано�Франківській  області,
76000, м. Івано�Франківськ, вул. Січових Стрільців, 15, тел.
2�57�44.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

форми власності — дерев’яного будинку
Женецького лісництва

Назва об’єкта: дерев’яний будинок Женецького лісництва,
що знаходиться на балансі Карпатського національного при�
родного парку.

Місцезнаходження об’єкта: 78596, м. Яремча, с. Татарів, Же�
нецьке лісництво.

Балансоутримувач: Карпатський національний природний
парк.

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 05509323.
Місцезнаходження балансоутримувача: 78500, м. Яремча,

вул. Стуса, 6.
Відомості про об’єкт: дерев’яна будівля загальною площею

40,1 м2.
Земельна ділянка не виділена.
Початкова вартість продажу без ПДВ — 4 300 грн., ПДВ —

860 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ — 5 160 грн.
Умови продажу: утримання об’єкта у відповідному до вимог

санітарно�технічному стані, додержання правил пожежної без�
пеки згідно з чинним законодавством, дотримання вимог За�
кону України «Про охорону навколишнього природного сере�
довища». Питання землекористування покупець вирішує са�
мостійно після укладання договору купівлі�продажу. Покупець
відшкодовує витрати, пов’язані з виготовленням техдокумен�
тації.

Аукціон буде проведено об 11.00 в регіональному від?
діленні через 30 днів після публікації цієї інформації.

Кінцевий термін прийняття заяв — за три дні до дати прове�
дення аукціону.

Учасники аукціону перераховують Регіональному відділенню
ФДМУ по Івано�Франківській області (код установи за ЄДРПОУ

13660726) в банк УДК в Івано�Франківській області, МФО
836014:

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

516 грн. — грошові кошти в розмірі 10% від початкової вар�
тості об’єкта приватизації, на рахунок № 37314913660726.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єктів державної

власності (зі знижкою на 10%)
Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ 131 автореммайстерня,

держ. № 29?97 ИФВ, що знаходиться на балансі ВАТ «Івано�
Франківськавтотранс».

Місцезнаходження об’єкта: м. Івано�Франківськ, вул. Банде�
ри, 60.

Відомості про об’єкт приватизації: рік випуску 1977, дви�
гун № 498382, кузов (шасі) № 272008, технічний паспорт ВК
№ 696238. Автомобіль технічно справний, до комплекту вхо�
дять: електровулканізатор, зварювальний апарат, лещата,
шліфувальна машина ручна, генератор зі щитом автомати�
чного захисту, електродриль — 2 шт., електрогайковерт, мо�
топомпа, перетворювач частоти струму, зарядно�
розрядний пристрій, лінійка для вимірювання сходження ко�
ліс, нагнітач, бак маслороздавальний, верстак слюсарний,
кран�стріла.

Умови продажу: зняття з обліку в органах ДАІ проводиться
за рахунок коштів покупця.

Початкова вартість продажу об’єкта без ПДВ — 17 793 грн.,
ПДВ — 3 559 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
21 352 грн.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу),
що підлягає перерахуванню регіональному відділенню для уча�
сті в аукціоні становить — 2 136 грн.

Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ 131 автореммайстерня,
держ. № 33?93 ИФВ, що знаходиться на балансі ВАТ «Івано�
Франківськавтотранс».

Місцезнаходження об’єкта: м. Івано�Франківськ, вул. Банде�
ри, 60.

Відомості про об’єкт приватизації: 1977 рік випуску, дви�
гун № 549656, кузов (шасі) № 281675, технічний паспорт ВК
№ 686477. Автомобіль технічно справний, до комплекту вхо�
дять: електровулканізатор, зварювальний апарат, лещата,
шліфувальна машина ручна, генератор зі щитом автомати�
чного захисту, електродриль — 2 шт., електрогайковерт, мо�
топомпа, перетворювач частоти струму, зарядно�
розрядний пристрій, лінійка для вимірювання сходження ко�
ліс, нагнітач, бак маслороздавальний, верстак слюсарний,
кран�стріла.

Умови продажу: зняття з обліку в органах ДАІ проводиться
за рахунок коштів покупця.

Початкова вартість продажу об’єкта без ПДВ — 20 934 грн.,
ПДВ — 4 187 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
25 121 грн.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу),
що підлягає перерахуванню регіональному відділенню для уча�
сті в аукціоні становить — 2 513 грн.

Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ 131 автомайстерня, держ.
№ 76?50 ИФЛ, що знаходиться на балансі ВАТ «Івано�
Франківськавтотранс».

Місцезнаходження об’єкта: м. Івано�Франківськ, вул. Банде�
ри, 60.

Відомості про об’єкт приватизації: рік випуску 1986, двигун
№ 487077, кузов (шасі) № 659033, технічний паспорт ВН
№ 754579. Автомобіль технічно справний, до комплекту вхо�
дять: опалювально�вентиляційна установка, фільтровентиля�
ційна установка, генератор зі щитом автоматичного захиту,
верстак токарно�гвинторізний, люнет рухомий, люнет нерухо�
мий, верстак слюсарний — 2 шт., лещата — 2 шт., верстат на�
стільно�свердлильний, патрон чотирикулачковий, верстат за�
точувальний, блок живлення, машина ручна свердлильна еле�
ктрична.

Умови продажу: зняття з обліку в органах ДАІ проводиться
за рахунок коштів покупця.

Початкова вартість продажу об’єкта без ПДВ — 31 779 грн.,
ПДВ — 6 356 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
38 135 грн.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу),
що підлягає перерахуванню регіональному відділенню для уча�
сті в аукціоні становить — 3 814 грн.

Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ 131 автомайстерня, держ.
№ 76?49 ИФЛ, що знаходиться на балансі ВАТ «Івано�
Франківськавтотранс».

Місцезнаходження об’єкта: м. Івано�Франківськ, вул. Банде�
ри, 60.

Відомості про об’єкт приватизації: рік випуску 1986, двигун
№ 520580, кузов (шасі) № 666397, технічний паспорт ВН №
754578. Автомобіль технічно справний, до комплекту входять:
опалювально�вентиляційна установка, фільтровентиляційна
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установка, генератор зі щитом автоматичного захисту, індика�
тор нутромір, прилад для перевірки електрообладнання авто�
мобілів, перетворювач частоти струму, лещата, зварювальний
апарат, опалювальна установка, комплект пристроїв для ремо�
нту гусиничних тягачів, виносний стіл, зарядно�розрядний при�
стрій, домкрат, прес гідравлічний, кран�стріла, стенд для ре�
монту форсунок, комплект пристосувань для ремонту автомо�
більної техніки.

Умови продажу: зняття з обліку в органах ДАІ проводиться
за рахунок коштів покупця.

Початкова вартість продажу об’єкта без ПДВ — 31 779 грн.,
ПДВ — 6 356 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
38 135 грн.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу),
що підлягає перерахуванню регіональному відділенню для уча�
сті в аукціоні становить — 3 814 грн.

Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ 131 автомайстерня, держ.
№ 76?48 ИФЛ, що знаходиться на балансі ВАТ «Івано�
Франківськавтотранс».

Місцезнаходження об’єкта: м. Івано�Франківськ, вул. Банде�
ри, 60.

Відомості про об’єкт приватизації: рік випуску 1986, двигун
№ 560495, кузов (шасі) № 674577, технічний паспорт ВН №
6754577. Автомобіль технічно справний, до комплекту входять:
піддон — 2шт., нагнітач змащувальний, мотопомпа пожежна,
буксир жорсткий,  апарат електровулканізаційний, пристосу�
вання для зняття та установки КПП вант. а/м, навіс для горна,
маслороздавальний бак, підставка під двигун, візок, захват для
агрегатів, захват для двигунів, дриль пневматичний для прити�
рання клапанів, машина ручна шліфувальна електрична, ванна
для перевірки радіаторів і камер, підставка під раму, горно ко�
вальське з інструментом, кран�стріла двонога, верстак, верс�
так двосекційний виносний, ковадло ручне — 2шт., світильник
переносний.

Умови продажу: зняття з обліку в органах ДАІ проводиться
за рахунок коштів покупця.

Початкова вартість продажу об’єкта без ПДВ — 27 009 грн.,
ПДВ — 5 402 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
32 411 грн.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу),
що підлягає перерахуванню регіональному відділенню для уча�
сті в аукціоні становить — 3 242 грн.

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

Аукціон буде проведено об 11.00 в регіональному від?
діленні через 30 днів після публікації цієї інформації.

Кінцевий термін прийняття заяв по кожному об’єкту — за три
дні до дати проведення аукціону.

Учасники аукціону перераховують Регіональному відділенню
ФДМУ по Івано�Франківській області, код за ЄДРПОУ 13660726,
банк УДК в Івано�Франківській області, МФО 836014:

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

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

Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати в Ре�
гіональному відділенні ФДМУ по Івано�Франківській  області,
76000, м. Івано�Франківськ,  вул. Січових Стрільців, 15,  тел.
2�57�44.

КИЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
відділу економіки Ірпінського міськвиконкому

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

(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: приміщення майстерні з ремонту взуття.
Адреса: 08296, Київська область, с�ще Ворзель, вул. Радян�

ська, 12.
Відомості про об’єкт: окремо розташована будівля, стіни бу�

тові, загальна площа 148,3 м2. Земельна ділянка окремо не ви�
ділена. Питання землекористування покупець вирішує само�
стійно.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 28 053,2 грн., ПДВ:
5 610,64 грн.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ:
33 663,84 грн.

Умови продажу: дотримання санітарно�екологічних норм що�
до утримання об’єкта; благоустрій прилеглої території; призна�
чення подальшого використання об’єкта визначає покупець;
створення 4 робочих місць.

Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації
інформації в газеті «Відомості приватизації» в приміщенні
Київського аукціонного центру ДАК «НМАЦ» за адресою:
м. Київ, вул. Червоноткацька, 42.

Заяви на участь в аукціоні приймаються у відділі економіки
Ірпінського міськвиконкому, к. 36 за адресою: м. Ірпінь, вул. Ше�
вченка, 2а.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,0
грн., грошові кошти у розмірі 3 366,3 грн., що становлять 10%
від початкової вартості об’єкта, вносяться на рахунок одержу�
вача коштів виконавчого комітету Ірпінської міської ради
№ 37113105600001 в УДК у Київській області, м. Київ, код за
ЄДРПОУ 05408846, МФО 821018.

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

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

ЛЬВІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

будівлі оцтового цеху, лабораторії та побутового
приміщення оцтового цеху площею 139,1 м2,

приміщення лінії розливу та складу оцтового цеху
площею 318,6 м2, адміністративної будівлі

(літ. А?2, інв. № 478) та  47 одиниць обладнання
оцтового цеху, що знаходиться на балансі
ВАТ «Львівський лікеро?горілчаний завод»

Назва об’єкта: будівля оцтового цеху, лабораторія та побу�
тове приміщення оцтового цеху площею 139,1 м2, приміщення
лінії розливу та складу оцтового цеху площею 318,6 м2, адміні�
стративна будівля (літ. А�2, інв. 478) та 47 одиниць обладнання
оцтового цеху.

Адреса об’єкта: м. Львів, вул. Кордуби, 2, 2а.
Балансоутримувач: закрите акціонерне товариство «Львівсь�

кий лікеро�горілчаний завод», ЗКПО 30822837, м. Львів, вул. Ко�
рдуби, 2.

Відомості про об’єкт: будівля оцтового цеху площею 189 м2;
лабораторія та побутові приміщення оцтового цеху площею
139,1 м2; приміщення лінії розливу та складу оцтового цеху пло�
щею 318,6 м2; адміністративна будівля площею 893,9 м2; 47 оди�
ниць обладнання. Об’єкт приватизації розташований на тери�
торії балансоутримувача. Земельна ділянка окремо не виділе�
на. Питання землекористування вирішуватиметься покупцем пі�
сля укладення договору купівлі�продажу об’єкта згідно з чин�
ним законодавством.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 314 860 грн., ПДВ —
462 972 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
2 777 832 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 Львівській області,
ЗКПО 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни прода�
жу об’єкта, що становить 277 783,20 грн., вноситься на раху�
нок № 37310009000186 в УДК у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львівсь�
кій області, ЗКПО 20823070.

Умови продажу об’єкта: питання спільного користування
комунікаціями вирішує покупець з балансоутримувачем; збе�
реження профільного випуску продукції для покупця обов’я�
зкове; об’єкт приватизації відчужується згідно з чинним за�
конодавством із збереженням умов, на яких він був придба�
ний.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові
кошти.

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

Аукціон буде проведено через 30 календарних днів від
дня публікації цієї інформації у газеті «Відомості привати?
зації».

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. (322) 74�12�24.
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 ІНФОРМАЦІЯ
про продаж  на  аукціоні об’єкта державної власності —

групи інвентарних об’єктів
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів (79 одиниць).
Адреса об’єкта: м. Львів, вул. Я. Жижки, 5.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 02426105, орендне під�

приємство «Львівформвидав», 29008, м. Львів, вул. Я. Жиж�
ки, 5.

До складу майна входять: комп’ютер Р�200, монітор «Valiance
14» VGA, 1998 р.; принтер Epson colour 300, 1999 р.; телефон�
факс Panasonic,1997 р.; холодильник «Донбас»,1991 р.; дві дру�
карські машинки «Оптіма» та «Ятрань»; 22 шафи; 15 столів; 6
калькуляторів; 3 сейфи; 18 стільців; телефонний апарат та ін�
ше майно.

Вартість  продажу об’єкта без ПДВ — 4 004 грн., ПДВ —
800,80 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
4 804,80 грн. (чотири тисячі вісімсот чотири гривні 80
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 об�
ласті, МФО 825014. Одержувач коштів — РВ ФДМУ по Львівсь�
кій області, ЗКПО 20823070.

Грошові кошти у розмірі 480,48 грн., що становлять 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок оде�

ржувача коштів № 37310009000186 в УДК у Львівській області,
МФО 825014. Одержувач коштів — РВ ФДМУ по Львівській  об�
ласті, 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.

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

Аукціон буде проведено  об 11.00 через 30 днів  від дня
опублікування цієї інформації у газеті «Відомості привати?
зації» у приміщенні РВ ФДМУ.

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

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

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

МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням

початкової вартості продажу на 30% об’єктів групи А
Назва об’єкта: будівля їдальні на 500 місць, яка знаходить�

ся на балансі ВП «Южно�Українська АЕС».
Адреса об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гід�

рокомплекс, 4.
Відомості про об’єкт: двоповерхова окремо стояча будівля з

підвалом, рік будівництва — 1992, загальна площа 3130,06 м2,
земельна ділянка не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 297 474 грн., ПДВ —
58 494,80 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
350 968,80 грн.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу) для
участі в аукціоні: 35 096,88 грн.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Миколаївська
обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 4.

Назва об’єкта: приміщення ковбасного цеху, що знахо�
диться на балансі ВП «Южно�Українська АЕС».

Адреса об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, пром�
майданчик бази ВРП.

Відомості про об’єкт: вбудовані приміщення на другому по�
версі двоповерхової прибудови до триповерхової фабрики�
кухні, рік будівництва — 1993, загальна площа 360 м2, земель�
на ділянка не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 17 556 грн., ПДВ —
3 511,20 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
21 067,20 грн.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу) для
участі в аукціоні: 2 106,72 грн.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Миколаївська
обл., м. Южноукраїнськ, проммайданчик бази ВРП.

Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець. Відшкодування покупцем органу приватизації — РВ
ФДМУ по Миколаївській області протягом 30 днів з моменту під�
писання договору купівлі�продажу витрат, пов’язаних з прове�
денням незалежної оцінки.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час роз�
рахунків за придбаний об’єкт приватизації вносяться: р/р №
37184003000049, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по
Миколаївській області, код за ЄДРПОУ 20917284, банк: Управ�
ління Державного казначейства у Миколаївській області, МФО
826013.

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода�
жу об’єкта приватизації вносяться: р/р № 37318006000049, оде�
ржувач: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській обла�
сті, код за ЄДРПОУ 20917284, банк: Управління Державного ка�
значейства у Миколаївській області, МФО 826013.

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.

Аукціон відбудеться через 30 календарних днів від дня
опублікування цієї інформації об 11.00 за адресою: м. Ми?
колаїв, вул. Чкалова, 20, в конференц?залі Регіонального
відділення ФДМУ по Миколаївській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від�
ділення Фонду державного майна України по Миколаївській об�
ласті, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6�й поверх, кімн. 22, тел.
47�04�11.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлових приміщень

адміністративно?побутового корпусу
Назва об’єкта: нежитлові приміщення адміністративно�

побутового корпусу.
Адреса об’єкта: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення на першому по�

версі будівлі адміністративно�побутового корпусу (4 кімнати,
санвузел, площі загального користування), рік будівництва —
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1980, загальна площа 61 м2. Об’єкт перебуває в оренді до
01.02.2005.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 35 440 грн., ПДВ —
7 088 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 42 528
грн.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу) для
участі в аукціоні: 4 252,8 грн.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: м. Миколаїв,
вул. Херсонське шосе, 100.

Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець. Відшкодування покупцем органу приватизації — РВ
ФДМУ по Миколаївській області протягом 30 днів з моменту під�
писання договору купівлі�продажу витрат, пов’язаних з прове�
денням незалежної оцінки та виготовленням технічної докуме�
нтації.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час роз�
рахунків за придбаний об’єкт приватизації вносяться: р/р №
37184003000049, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по
Миколаївській області, код за ЗКПО 20917284, банк: Управлін�
ня Державного казначейства у Миколаївській області, МФО
826013.

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода�
жу об’єкта приватизації вносяться: р/р № 37318006000049, оде�
ржувач: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській обла�
сті, код за ЗКПО 20917284, банк: Управління Державного каз�
начейства у Миколаївській області, МФО 826013.

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.

Аукціон відбудеться через 30 календарних днів від дня
опублікування цієї інформації об 11.00 за адресою: м. Ми?
колаїв, вул. Чкалова, 20, в конференц?залі Регіонального
відділення ФДМУ по Миколаївській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від�
ділення Фонду державного майна України по Миколаївській об�
ласті, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6�й поверх, кімн. 22, тел.
47�04�11.

ОДЕСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

будівлі складу, що знаходиться на балансі
ДП «Ресторан станції Котовськ»

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01556649.
Назва балансоутримувача, його адреса: державне підприєм�

ство  «Ресторан станції Котовськ», Одеська обл., м. Котовськ,
пл. Привокзальна, 1.

Назва об’єкта: будівля складу, що знаходиться на балансі ДП
«Ресторан станції Котовськ».

Адреса: Одеська обл., м. Котовськ, вул. Леніна, 2а.
Інформація про об’єкт та земельну ділянку: будівля складу:

одноповерхове вбудоване приміщення без інженерних комуні�
кацій та освітлення. Загальною площею 84,3 м2. Рік забудови
— 1969 р.

Склад розташовано на земельній ділянці – площа забудови
100,2 м2.

Вартість  продажу об’єкта  без ПДВ — 4 588,0 грн.;  ПДВ —
917,60 грн.

Початкова  вартість продажу об’єкта  з урахуванням  ПДВ
— 5 505,60 грн.

Умови продажу: утримання приміщення та прилеглої тери�
торії у належному санітарно�технічному стані.

Відшкодування регіональному відділенню витрат, пов’язаних
з підготовкою  технічної документації  БТІ.

Питання відведення земельної ділянки під придбаним об’єк�
том вирішується покупцем після укладання договору купівлі�
продажу об’єкта згідно з чинним законодавством.

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

Грошові  кошти в розмірі 550,56 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на реєст�
раційний рахунок № 37316006000102, в банку УДК в Одеській
області, МФО 828011, код 20984091, одержувач: РВ ФДМУ по
Одеській області.

Аукціон відбудеться 28 січня 2005 року об 11.00 за ад?
ресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 32 (актовий зал інсти?
туту «Південмедбіосинтез»), 2?й поверх.

Термін  приймання заяв закінчується за  три дні до початку
проведення  аукціону — 24.01.2005.

  Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні  з 10.00 до
17.00 за місцем його розташування за сприяння Регіонально�
го відділення Фонду державного майна України по Одеській
області. Додаткову інформацію можна отримати за телефо�
нами: 731�50�36, 728�72�62 та у службі з організації та прове�
дення аукціону — ТОВ «Регіональне відділення з продажу зе�
мель».

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

СУМСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні

будівлі магазину № 56
Код за ЄДРПОУ: 23050348.
Назва об’єкта: будівля магазину № 56.
Адреса: 42652, Сумська обл., Тростянецький р�н, с. Кам’ян�

ка, ст. Бакирівка.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Хлібо�

завод «Залізничник», 42600, Сумська обл., м. Тростянець, пров.
Гаївський, 2б.

Відомості про будівлю та земельну ділянку: окремо розташо�
вана цегляна одноповерхова будівля, площа приміщень — 36,1
м2. Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу без ПДВ — 2 450 грн., ПДВ — 490 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 2 940

грн.
Умови продажу: питання землекористування покупець вирі�

шує самостійно в порядку, визначеному чинним законодавст�
вом.

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

Грошові кошти в розмірі 294 грн., що становить 10% від по�
чаткової вартості продажу, вносяться на рахунок Регіонально�
го відділення ФДМУ по Сумській області № 37317008000026,
банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код
21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 31 січня 2005 року.
Аукціон буде проведено 4 лютого 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 повторний продаж на аукціоні будівлі їдальні

Код за ЄДРПОУ: 01037689.
Назва об’єкта: будівля їдальні.
Адреса: 41500, м. Путивль, вул. Ковпака, 7.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Суми�

водбуд», 40030, м. Суми, вул. Огарьова, 5.
Відомості про будівлю та земельну ділянку: окремо розташо�

вана цегляна одноповерхова будівля, площа приміщень — 448,4
м2. Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу без ПДВ — 23 492 грн., ПДВ — 4 698,4
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
28 190,4 грн.

Умови продажу: питання землекористування покупець вирі�
шує самостійно в порядку, визначеному чинним законодавст�
вом.

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

Грошові кошти в розмірі 2 819 грн., що становить 10% від по�
чаткової вартості продажу, вносяться на рахунок Регіонально�
го відділення ФДМУ по Сумській області № 37317008000026,
банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код
21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 31 січня 2005 року.
Аукціон буде проведено 4 лютого 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 повторний продаж на аукціоні прибудови

до нежитлової будівлі площею 581,8 м2

Код за ЄДРПОУ: 23050348.
Назва об’єкта: прибудова до нежитлової будівлі площею

581,8 м2.
Адреса: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, пл. 40�ї Армії,

1.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Хлібо�

завод «Залізничник», 42600, Сумська обл., м. Тростянець, пров.
Гаївський, 2б.

Відомості про будівлю та земельну ділянку: окремо розташо�
вана цегляна одноповерхова будівля, площа приміщень — 581,8
м2. Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу без ПДВ — 50 260 грн., ПДВ — 10 052 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

60 312 грн.
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Умови продажу: питання землекористування покупець вирі�
шує самостійно в порядку, визначеному чинним законодавст�
вом.

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

Грошові кошти в розмірі 6 031 грн., що становить 10% від по�
чаткової вартості продажу, вносяться на рахунок Регіонально�
го відділення ФДМУ по Сумській області № 37317008000026,
банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код
21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 31 січня 2005 року.
Аукціон буде проведено 4 лютого 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 повторний продаж на аукціоні

обладнання медпункту
Код за ЄДРПОУ: 5502597.
Назва об’єкта: обладнання медпункту, а саме: шафа для су�

шіння, холодильник «Дніпро», крісло стоматологічне, бормаши�
на, дистилятор, апарат УВЧ.

Адреса: 42000, Сумська обл., м. Ромни, бульвар Московсь�
кий, 11.

Балансоутримувач: Роменське колективне швейне підприєм�
ство «Пролісок», 42000, Сумська обл., м. Ромни, бульвар Мос�
ковський, 11.

Вартість продажу без ПДВ — 4 067 грн., ПДВ — 813,4 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

4 880,4 грн.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час роз�

рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на раху�
нок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області №
37189500900001, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Грошові кошти в розмірі 488 грн., що становить 10% від по�
чаткової вартості продажу, вносяться на рахунок Регіонально�
го відділення ФДМУ по Сумській області № 37317008000026,
банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код
21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 31 січня 2005 року.
Аукціон буде проведено 4 лютого 2005 року об 11?й го?

дині за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4?й по?
верх, Регіональне 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 повторний продаж на аукціоні будівлі магазину

Код за ЄДРПОУ: 23050348.
Назва об’єкта: будівля магазину № 52.
Адреса: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, пл. Комсомо�

льська, 1а.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Хлібо�

завод «Залізничник», 42600, Сумська обл., м. Тростянець, пров.
Гаївський, 2б.

Відомості про будівлю та земельну ділянку: окремо розташо�
вана цегляна одноповерхова будівля, площа приміщень — 74,5
м2, площа земельної ділянки — 120 м2.

Вартість продажу без ПДВ — 4 427,5 грн., ПДВ — 885,5
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 5 313
грн.

Умови продажу: питання землекористування покупець вирі�
шує самостійно в порядку, визначеному чинним законодавст�
вом.

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

Грошові кошти в розмірі 531 грн., що становить 10% від по�
чаткової вартості продажу, вносяться на рахунок Регіонально�
го відділення ФДМУ по Сумській області № 37317008000026,
банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код
21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 31 січня 2005 року.
Аукціон буде проведено 4 лютого 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.
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ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта —

столярного цеху та пилорами з обладнанням
Назва об’єкта: столярний цех та пилорама з обладнанням.
Адреса: Херсонська область, Бериславський р�н, с. Новока�

їри, вул. Набережна, 29.
Об’єкт знаходиться на балансі Новокаїрської сільської ради.
Характеристика об’єкта: пилорама окремостояча, однопо�

верхова будівля з підвалом, площа забудови 102,4 м2, висо�
та корисна 2,0 м; столярна майстерня окремостояча, одно�
поверхова будівля, без підвалу, площа забудови — 235,6 м2,
висота корисна — 3,3 м. Обладнання: трансформаторна під�
станція; рейсмусний верстат; стругальний деревообробний
верстат; фрезерний деревообробний верстат; верстат нарі�
зний; верстат круглопиляльний; верстат кромкошліфуваль�
ний.

Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 10 604,00 грн.
ПДВ — 2 120,80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ для про?

дажу об’єкта на аукціоні становить 12 724,80 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу) для

участі в аукціоні: 1 272,48 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний сплатити вартість ро�

біт, пов’язаних з підготовчою роботою з приватизації об’єкта.
Засоби платежу: грошові кошти.
Аукціон відбудеться не раніше 30 днів з дня опублікуван?

ня інформації у газеті «Відомості приватизації» о 10.00, за
адресою: 73000, м. Херсон, бульвар Мирний, 3.

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

Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподаткову�
ваного мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за при�
дбаний об’єкт приватизації, вносяться на рахунок одержувача
— Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській області, р/р
№ 37187009000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержу�
вача — УДК Херсонської області, код банку — 852010.

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі столярної

майстерні з обладнанням (форма власності державна)
Назва об’єкта: будівля столярної майстерні з обладнанням.
Адреса: 73000, м. Херсон, вул. Паровозна, 41.
Балансоутримувач: Херсонське державне торговельно�

виробниче підприємство робітничого постачання Одеської за�
лізниці.

Характеристика об’єкта: одноповерхова будівля загальною
площею 73,3 м2, універсальний деревообробний верстат. Зе�
мельна ділянка окремо не виділена.

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

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

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

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

Питання земельних відносин покупець вирішує самостійно.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — грошові

кошти.
Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації ін?

формації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 за адре?
сою: 73000, м. Херсон, бульв. Мирний, 3, тел. 24?03?73.

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

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

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

Одержати додаткову інформацію, ознайомитись з об’єктом
та подати заяву на участь в аукціоні можна у Регіональному від�

діленні ФДМУ по Херсонській області за адресою: 73000, м.
Херсон, бульв. Мирний, 3, 6�й поверх, кімната 613, тел. 24�03�73
з 8.00 до 17.00, вихідні — субота, неділя.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні групи

 інвентарних об’єктів їдальні № 7
(форма власності державна)

Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів їдальні № 7.
Адреса: Херсонська обл., м. Таврійськ, вул. Каховська, 41а.
Балансоутримувач: Херсонське державне торговельно�

виробниче підприємство робітничого постачання Одеської за�
лізниці.

Характеристика об’єкта: одноповерхова будівля їдальні № 7
загальною площею 293,4 м2, будівля складу площею 27,0 м2 з
підвалом площею 17,5 м2 і входом до нього площею 7,6 м2, за�
лізобетонна огорожа довжиною 45,5 м. Об’єкт розташовано на
земельній ділянці загальною площею 873 м2.

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

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

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

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

Питання земельних відносин покупець вирішує самостійно.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — грошові

кошти.
Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації ін?

формації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 за адре?
сою: 73000, м. Херсон, бульв. Мирний, 3, тел. 24?03?73.

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі магазину № 55

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

виробниче підприємство робітничого постачання Одеської за�
лізниці.

Характеристика об’єкта: магазин № 55 торговельною пло�
щею 150,4 м2, з підвалом площею 77,7 м2 та прибудованим при�
міщенням. Земельна ділянка окремо не виділена.

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

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

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

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

Питання земельних відносин покупець вирішує самостійно.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — грошові

кошти.
Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації ін?

формації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 за адре?
сою: 73000, м. Херсон, бульв. Мирний, 3, тел. 24?03?73.

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні другого поверху

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

виробниче підприємство робітничого постачання Одеської за�
лізниці.

Характеристика об’єкта: другий поверх будівлі будинку по�
буту загальною площею 229,4 м2. Земельна ділянка окремо не
виділена.

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

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

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

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

Питання земельних відносин покупець вирішує самостійно.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — грошові

кошти.
Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації ін?

формації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 за адре?
сою: 73000, м. Херсон, бульв. Мирний, 3, тел. 24?03?73.

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні кафе «Хвилинка»

з обладнанням (форма власності державна)
Назва об’єкта: будівля кафе «Хвилинка» з обладнанням.
Адреса: Херсонська обл., м. Таврійськ, Привокзальна пло�

ща, 1.
Балансоутримувач: Херсонське державне торговельно�

виробниче підприємство робітничого постачання Одеської за�
лізниці.

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

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

Початкова вартість продажу з ПДВ — 8 471,61 (зменше?
на на 30% від початкової вартості).

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

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

Питання земельних відносин покупець вирішує самостійно.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — грошові

кошти.
Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації

інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 за ад?
ресою: 73000, м. Херсон, бульв. Мирний, 3, тел. 24?03?73.

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

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

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості
продажу об’єкта для участі в аукціоні вноситься на рахунок
одержувача — Регіонального відділення ФДМУ по Херсон�
ській області, р/р № 37315008000014, код за ЄДРПОУ
21295778, банк одержувача — УДК у Херсонській області,
МФО 852010.
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Одержати додаткову інформацію, ознайомитись з об’єктом
та подати заяву на участь в аукціоні можна у Регіональному від�
діленні ФДМУ по Херсонській області за адресою: 73000, м.
Херсон, бульв. Мирний, 3, 6�й поверх, кімната 613, т. 24�03�73
з 8.00 до 17.00, вихідні — субота, неділя.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні вбудованого нежитлового

приміщення третього поверху площею 14,0 м2

Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення третього
поверху площею 14,0 м2.

Адреса: 73000, м. Херсон, вул. Порт�Елеватор, 5.
Об’єкт знаходиться на балансі ВАТ «Херсонський комбінат

хлібопродуктів» та орендується ТОВ «ДАБЛ ю ДЖЕЙ ЮКРЕЙН.
ЛТД».

Характеристика об’єкта: рік будівництва — 1948, має інже�
нерне забезпечення.

Початкова вартість продажу об’єкта без ПДВ — 6 660,00
грн.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу) для
участі в аукціоні: 666,00 грн.

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

Засоби платежу: грошові кошти.
Аукціон відбудеться о 10.00 через 30 днів з дня опублі?

кування інформації у газеті «Відомості приватизації», за
адресою: 73000, м. Херсон, бульвар Мирний, 3.

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

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

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

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

ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням вартості

на 30% — будівель та споруд колишнього
професійно?технічного училища № 34 м. Звенигородка,

що знаходяться на балансі професійно?технічного
училища № 16 м. Звенигородка (державна власність)
Код за ЗКПО: 00452713.
Адреса: Черкаська обл., м. Звенигородка, вул. Димитро�

ва, 1.
Відомості про земельну ділянку та будівлі: земельна ділянка

окремо не виділена; будівля колишнього навчального корпусу
— окремо розташована двоповерхова цегляна будівля 1901 ро�
ку забудови загальною площею 1 583,08 м2; будівля навчаль�
но�виробничого складу — окремо розташована одноповерхо�
ва будівля з погребом 1946 року забудови загальною площею
494,74 м2; будівля гаража — окремо розташована одноповер�
хова будівля 1970 року забудови загальною площею 138,4 м2;
будівля санітарно�побутового приміщення (вбиральня) — окре�
мо розташована одноповерхова цегляна будівля 1947 року за�
будови, загальною площею 41,7 м2; споруда криниці — залізо�
бетонні кільця діаметром 1 метр, глибиною 15 метрів, 1947 ро�
ку забудови.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта по�
купець вирішує самостійно.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 207 130 гривень,  ПДВ:
41 426 гривень.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 248 556
гривень.

Грошові кошти в розмірі 24 855,60 гривень, що становить 10%
вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37310007000007 в УДК у Черкаській  області, МФО 854018, код
21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській обл.

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

Термін прийняття заяв: до 24 січня 2005 року включно.
Аукціон буде проведено 28 січня 2005 року об 11?й го?

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

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

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

ЧЕРНІГІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єктів державної

власності (зі знижкою початкової вартості до 30%)
1. Код за ЄДРПОУ: 31480303.
Назва об’єкта: нежитлова будівля (магазин) з обладнан?

ням.
Адреса: м. Чернігів, вул. Привокзальна, 2б.
Балансоутримувач: ТОВ «Експрес�Люкс», м. Чернігів, вул. По�

пудренка, 1а.
Відомості про об’єкт: магазин 1992 р. п. розташований на пе�

роні залізничного вокзалу ст. Чернігів. Одноповерхова цегляна
будівля загальною площею 93,4 м2, у т. ч. торгова площа — 23
м2, склад — 41,3 м2, дерев’яна веранда — 14,4 м2. Фундамент
та цоколь бетонні, перегородки — цегляні, перекриття — з/бе�
тонні панелі, підлога — плитка, бетон, дах покритий руберой�
дом.  До обладнання відносяться касовий апарат ЕРА�101
1995р.в., холодильний прилавок 1996 р. в.

Відомості про земельну ділянку: окремо не відведена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 52 250 грн., ПДВ: 10 450

грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 62 700

грн.
Сума грошових коштів (10% початкової ціни продажу) для уча�

сті в аукціоні: 6 270 грн.
2. Код за ЄДРПОУ: 31480303.
Назва об’єкта: нежитлова будівля (кафе) з обладнанням.
Адреса: м. Чернігів, вул. Щорса, 44.
Балансоутримувач: ТОВ «Експрес�Люкс», м. Чернігів, вул. По�

пудренка, 1а.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля 1980 року по�

будови загальною площею 216 м2. Фундамент бетонний, сті�
ни та перегородки цегляні, оштукатурені, перекриття дерев’я�
не, покрівля — азбестоцементні листи, підлога бетонна, ке�
рамічна плитка. До обладнання відносяться: два касові апа�
рати ЕРА�101 1998 р. в., друкарська машинка «Ятрань» 1996
р. в., холодильний агрегат ВС 630 1995 р. в., телефон�факс
«Панасонік» 1998 р. в., холодильна камера КХС�6 1990 р. в.,
холодильна шафа ШХ�08 1991 р. в., холодильний прилавок
1996 р. в., два холодильники 1995 р. в., два морозильники
н/55 1995 р. в.

Відомості про земельну ділянку: окремо не відведена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 233 775 грн., ПДВ: 46 755

грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 280 530

грн.
Сума грошових коштів (10% початкової ціни продажу) для уча�

сті в аукціоні: 28 053 грн.
3. Код за ЄДРПОУ: 31480303.
Назва об’єкта: нежитлова будівля (магазин) з обладнан?

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

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

валом 1964 року побудови. Загальна площа приміщень 377,3
м2, у т. ч. площа торгового залу 99,9 м2, площа підвалу — 82,2
м2. До обладнання відносяться ліфт вантажний, інформаційний
щит (які являються невід’ємною часткою будівлі) та 4 касові апа�
рати.

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

грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 279 900

грн.
Сума грошових коштів (10% початкової ціни продажу) для уча�

сті в аукціоні: 27 990 грн.
4. Код за ЄДРПОУ: 00418604.
Назва об’єкта: комплекс будівель, споруд та майно ко?

лишнього пожежного депо.
Адреса: м. Прилуки, вул. Дружби народів, 38.
Балансоутримувач: ВАТ «Прилуцький завод «Білкозин», м.

Прилуки, вул. Дружби народів, 44.
Відомості про об’єкт: до складу колишнього пожежного де�

по 1980 року введення в експлуатацію входять: гараж на 4 бок�
си — одноповерховий, цегляний, прибудований до 3�поверхо�
вої житлової будівлі та господарські приміщення, розташовані
на першому поверсі (без житла) загальною площею 870,3 м2;
навчальна башта загальною площею 24,4 м2; грязевідстійник
— бетонна споруда загальною площею 99 м2; одноповерхова
цегляна будівля складу паливно�мастильних матеріалів зага�
льною площею 45 м2; асфальтове покриття 1 260 м2; огорожа
— металеві сітчасті щити по залізобетонних опорах довжиною
415 м, висотою 1,8 м; 34 одиниці обладнання — токарні верс�
тати, шафи, радіостанції та ін.

Відомості про земельну ділянку: 1,9 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 73 065 грн., ПДВ —

14 613 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ:

87 678 грн.

Сума грошових коштів (10% початкової ціни продажу) для уча�
сті в аукціоні: 8 767,8 грн.

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

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

бокси з прибудовою, 1994 р. п., загальною площею 148,4 м2,
вкритий шифером. Розташований на території балансоутриму�
вача.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
відведена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 6 895 грн., ПДВ — 1 379
грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 8 274 грн.

Сума грошових коштів (10% початкової ціни продажу) для уча�
сті в аукціоні: 827,4 грн.

Умови продажу: сплата за об’єкти приватизації здійснюєть�
ся грошовими коштами; утримання об’єктів та прилеглої те�
риторії у відповідності до санітарно�екологічних норм; питан�
ня землекористування покупець вирішує самостійно з орга�
нами місцевого самоврядування згідно з чинним законодав�
ством.

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

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

Аукціон буде проведений 18 лютого 2005 року об 11?й
год. за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.

Кінцевий термін прийняття заяв 14 лютого 2005 року.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне

відділення ФДМУ по Чернігівській області, адреса: 14000, м. Че�
рнігів, проспект Миру, 43, кімн. 319, тел. 176�302, час роботи: з
9.00 до 18.00, крім суботи та неділі.

Ознайомитись з об’єктами можна за місцем їх розташування.

ГРУПА  Е

Приватизовано шляхом викупу

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Державна частка у статутному фонді ТОВ «Машинобудівель�

не виробництво «Аскор», юридична адреса якого:  м. Луганськ,
вул. Фрунзе, 107у. Приватизовано юридичною особою за
189 758 грн., у т. ч. ПДВ — 31 626 грн.

Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Тернопільській області повідомляє, що прийнято рішен�
ня про приватизацію об’єкта групи Е — частки у розмірі
1,2% статутного фонду ТОВ «Проба» (код за ЄДРПОУ
21151861, юридична адреса: 283180, Тернопільська область,
Підгаєцький район, м. Підгайці, вул. Шевченка, 51).

ГРУПА  Ж

Приватизовано шляхом викупу

Викуп

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня № 9, що знаходиться на балансі ВАТ «Південний гір�

ничо�збагачувальний комбінат», за адресою: м. Кривий Ріг, Ши�
роківське шосе, 8. Приватизовано юридичною особою за
59 743,20 грн., у т. ч. ПДВ — 9 957,20 грн.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку «Нерудник», що знаходиться на балансі ДВАТ

«Енергоуправління» ДП ДХК «Луганськвугілля», за адресою: Пе�
ревальський район, смт Михайлівка, вул. Сонячна, 4. Привати�
зовано фізичною особою за 10 392,00 грн., у т. ч. ПДВ — 1 732,00
грн.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня на 12 місць, що знаходиться на балансі КСП «Розді�

льнянське», за адресою: м. Роздільна, вул. Димитрова, 128.
Приватизовано за 4 280,40 грн., у т. ч. ПДВ — 713,40 грн.

Підлягають приватизації  шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня, що знаходиться на балансі ВАТ «Харківський завод

металевих конструкцій», за адресою: м. Харків, пр. Московсь�
кий, 251.
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня, що знаходиться на балансі КСП «Маріупольський»,

за адресою: Володарський район, с�ще Приовражне, вул. Ви�
шнева, 7.

Пропонуються до продажу

ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів групи Ж

Назва об’єкта: дитячий садок?ясла з їдальнею.
Адреса об’єкта: 70624, Запорізька обл., Пологівський р�н, с.

Чапаєвка, вул. Леніна, 57.
Балансоутримувач: ВАТ «40 років Радянської України», код за

ЄДРПОУ 00448611, адреса: 70624, Запорізька обл., Пологівсь�
кий р�н, с. Чапаєвка.

Відомості про об’єкт: недіючий, до складу об’єкта входять:
будівлі дитячого садка�ясел площею 260,0 м2, будівля їдальні
площею 36,3 м2, господарські будівлі та споруди.

Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки —
2 784 м2 відповідно до даних технічного паспорта.

Профіль об’єкта: дошкільна освіта.
Вартість об’єкта без урахування ПДВ — 34 241,0 грн.
ПДВ — 6 848,20 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 41 089,20 грн.
Умови продажу.
1. Можлива зміна профілю об’єкта відповідно до вимог За�

кону України «Про дошкільну освіту».
2. Відшкодування витрат регіональному відділенню на підго�

товку об’єкта до приватизації.
3. У разі відмови переможця аукціону від підписання прото�

колу аукціону або договору купівлі�продажу, грошові кошти в
розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не повертаю�
ться.

Сума в розмірі 4 108,92 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості об’єкта, вноситься грошовими коштами на р/р №
37338661100021, реєстраційний збір за подання заяви в роз�
мірі 17,00 грн. вноситься на р/р № 37183501900008, кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37180504900008 Управління Державного казначейства
у Запорізькій області, МФО 813015, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ
20495280.

Назва об’єкта: база відпочинку «Синємор’є».
Адреса об’єкта: 72563, Запорізька обл., Якимівський р�н, смт

Кирилівка, коса Пересип.
Балансоутримувач: казенне підприємство «Науково�

виробничий комплекс «Іскра», код за ЄДРПОУ 14313866, адре�
са: 69071, м. Запоріжжя, вул. Магістральна, 84.

Відомості про об’єкт: недіючий, до складу об’єкта входять:
їдальня площею 307,9 м2, клуб площею 124,4 м2, будиночки для
відпочинку 27 од. площею 15,8 м2 кожний, будиночки для від�
починку 2 од. площею 27,4 м2 кожний, більярдна площею 89,2
м2, адміністративний будинок площею 39,4 м2, господарські бу�
дівлі та споруди, майно: цистерни для води, баки для води, лі�
жка, та ін.

Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки,
на якій  розташований об’єкт, відповідно до даних довідки ра�
йонного відділу земельних ресурсів становить 2,8 га. Земель�
на ділянка знаходиться в постійному користуванні третьої осо�
би.

Профіль об’єкта: організація відпочинку населення.
Вартість об’єкта без урахування ПДВ — 158 460,0 грн.
ПДВ — 31 692,0 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 190 152,0 грн.
Умови продажу.
1. Збереження профілю.
2. Відшкодування витрат регіональному відділенню на підго�

товку об’єкта до приватизації.
3. У разі відмови переможця аукціону від підписання прото�

колу аукціону або договору купівлі�продажу, грошові кошти в
розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не повертаю�
ться.

Сума в розмірі 19 015,20 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості об’єкта, вноситься грошовими коштами на р/р №
37338661100021, реєстраційний збір за подання заяви в роз�
мірі 17,00 грн. вноситься на р/р № 37183501900008, кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37180504900008 Управління Державного казначейства
у Запорізькій області, МФО 813015, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ
20495280.

Назва об’єкта: клуб залізничників.
Адреса: 70600, Запорізька обл., м. Пологи, вул. Горького, 2.
Балансоутримувач: Запорізька дистанція цивільних споруд

Придніпровської залізниці, код 01107007, адреса: 69068, м. За�
поріжжя, вул. Аваліані, 4.

Відомості про об’єкт: діючий, окремо розташована будівля
клубу загальною площею 706,5 м2; крісла. Кількість працюючих
— 11.

Розмір земельної ділянки — 1 012,7 м2 (відповідно до даних
балансоутримувача).

Профіль об’єкта: організація культурного дозвілля населен�
ня.

Вартість об’єкта без урахування ПДВ — 110 599,0 грн.
ПДВ — 22 119,80 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 132 718,80 грн.
Умови продажу.
1. Збереження профілю об’єкта.
2. Покупець протягом 1 місяця повинен оформити трудові від�

носини з 11 працівниками об’єкта приватизації у разі їх згоди;
протягом 6 місяців не має права звільняти 11 працівників за

власною ініціативою, крім випадків, передбачених Кодексом за�
конів про працю України.

3. Відшкодування витрат регіональному відділенню на підго�
товку об’єкта до приватизації.

4. У разі відмови переможця аукціону від підписання прото�
колу аукціону або договору купівлі�продажу, грошові кошти в
розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не повертаю�
ться.

Сума в розмірі 13 271,88 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості об’єкта, вноситься грошовими коштами на р/р №
37338661100021, реєстраційний збір за подання заяви в роз�
мірі 17,00 грн. вноситься на р/р № 37183501900008, кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37180504900008 Управління Державного казначейства
у Запорізькій області, МФО 813015, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ
20495280.

Питання землекористування покупець вирішує самостійно
згідно з чинним законодавством.

Аукціон буде проведено 21 лютого 2005 року об 11.00
за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 105 (інститут «За?
поріждіпроводгосп», актовий зал, 5?й поверх) філією «За?
порізький аукціонний центр» з підписанням з учасниками
аукціону «Угоди про надання послуг під час підготовки та
проведення аукціону».

Реєстрація заявників проводиться в день проведення аукці�
ону з 9.00 до 10.45.

Заяви приймаються до 17 лютого 2005 року включно за ад�
ресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164, кімн. 767 (канцелярія), з
9.00 до 16.00.

Ознайомлення з об’єктом проводиться в період прийняття
заяв.

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (061) 224�60�68.

ЛЬВІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

форми власності — їдальні, що не ввійшла до статутного
фонду ЗАТ «Бродівський «Агротехсервіс» і знаходиться

на його балансі (ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: їдальня.
Адреса об’єкта: вул. І. Богуна, 1, м. Броди Львівської облас�

ті, 80600.
Балансоутримувач: ЗАТ «Бродівський «Агротехсервіс», код за

ЄДРПОУ 3752717.
Адреса балансоутримувача: вул. І. Богуна, 1, м. Броди Львів�

ської області, 80600.
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля, що складаєть�

ся з двох частин: металевого павільйону площею 69,4 м2 та це�
гляної прибудови площею 38,6 м2. Загальна площа — 108 м2;
рік побудови 1973; земельна ділянка окремо не виділена.

Умови продажу:
подальше використання за рішенням покупця; переможець

аукціону, в разі відмови від підписання протоколу аукціону або
відмови від укладання договору купівлі�продажу об’єкта, спла�
чує продавцю неустойку в розмірі 20% від кінцевої вартості про�
дажу об’єкта на аукціоні; відчуження або передача об’єкта в
оренду здійснюється згідно з чинним законодавством, із збе�
реженням умов, на яких він був придбаний; до повного розра�
хунку за об’єкт новий власник не має права відчужувати об’єкт
чи передавати в заставу.

Питання землевідведення вирішується новим власником згі�
дно з чинним законодавством.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові
кошти.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 3 250,80 грн.
ПДВ — 650,16 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ

— 3 900,96 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та платежі за об’�

єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 у ба�
нку УДК у Львівській області, код банку 825014, одержувач ко�
штів — Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, код
за ЄДРПОУ 20823070.

Грошові кошти в розмірі 390,10 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, вносяться на рахунок №
37310009000186 у банку УДК у Львівській області, код банку
825014, одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по
Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070.

Аукціон відбудеться через 50 календарних днів після пу?
блікації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за ад?
ресою: вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 13, м. Львів, Регіо?
нальне відділення ФДМУ по Львівській області.

Реєстрація заявників з 9.00 до 10.50.
Заяви приймаються в робочі дні з 9.00 до 17.00, в п’ятницю

— з 9.00 до 16.00, протягом 47 днів після публікації в газеті «Ві�
домості приватизації» в кімн. 5 за адресою: вул. Січових Стрі�
льців, 3, м. Львів.

Ознайомитися з об’єктом можна за його адресою. Служба з
організації та проведення аукціону знаходиться за адресою:
вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів, тел. (0322) 72�20�42, Регіо�
нальне відділення ФДМУ по Львівській області.

СУМСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні профілакторію, що

знаходиться на балансі ВАТ «Шосткинський завод
хімреактивів»

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

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

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

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

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена.

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

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

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

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

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

Кінцевий термін прийняття заяв — 21 лютого 2005 року.
Аукціон буде проведено 25 лютого 2005 року об 11.00

за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4?й поверх,
Регіональне відділення ФДМУ по Сумській області.

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

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

ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні майна клубу (5 од.),

що знаходиться на балансі ВАТ «Вільшанська
меблева фабрика»

Назва об’єкта: майно клубу.
Адреса об’єкта: 62360, Харківська область, Дергачівський

район, смт Вільшани, вул. Радянська, 78.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00275174, ВАТ «Вільшан�

ська меблева фабрика», 62360, Харківська обл., Дергачівський
р�н, смт Вільшани, вул. Радянська, 78.

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

Відомості про об’єкт: майно клубу (5 од.): синтезатор «Елек�
троніка», посилювач «Сигма» (2 од.), УАУ «Комбі», гучномовець.

Вартість продажу без урахування ПДВ — 664,00 грн., ПДВ —
133,00 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
797,00 грн.

Умови продажу об’єкта.
1. Використовувати за призначенням протягом одного року.
2. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної

вартості.
3. Відшкодувати регіональному відділенню витрати, пов’язані

з підготовкою об’єкта до приватизації.
4. У разі подальшого відчуження об’єкта приватизації:
4.1. Погодити це відчуження з Регіональним відділенням

ФДМУ по Харківській області;
4.2. Покласти умови п. 1 на нового власника.
5. Покласти умови п. 1 на орендаря в разі передачі об’єкта в

оренду.
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.
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Грошові кошти в розмірі 79,70 грн., що становить 10 відсот�
ків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахову�
ються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області
на р/р № 37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона�
льне відділення ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від�
ділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Харків,
Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, к. 206, телефон для довідок
705�18�48. Заяви за встановленою органом приватизації фор�
мою від юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою:
м. Харків, Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, к. 206, телефон
для довідок 705�18�48.

Аукціон буде проведено об 11.00 18 лютого 2005 року в
приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою:
м. Харків, пл. Конституції, 1, Палац Праці, 7?й під’їзд, 5?й
поверх.

Останній день прийняття заяв — 14 лютого 2005 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташуван�

ня.

ХМЕЛЬНИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні  їдальні,

що не увійшла до статутного фонду
ВАТ «Полонський фарфоровий завод» (зі знижкою 30%)

Назва об’єкта: їдальня.
Адреса: Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Привокзальна,

48.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: ВАТ «По�

лонський фарфоровий завод».
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: діюча їдальня загальною площею 594,8

м2, приміщення якої знаходиться на першому поверсі двоповер�
хового житлового будинку. Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 75 395,00
грн.

ПДВ — 15 079,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

90 474,00 грн.
Умови продажу: відшкодування витрат, пов’язаних з вигото�

вленням технічної документації; збереження профілю діяльно�
сті протягом 5 років; покупцю, який визнаний переможцем аук�
ціону і відмовився від підписання протоколу аукціону або дого�
вору купівлі�продажу, грошові кошти в розмірі 9 047,4 грн., що
становить 10% від початкової вартості продажу об’єкта, не по�
вертаються.

Аукціон буде проведено 14 лютого 2005 року об 11.00
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 в Регіо?
нальному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону —  10 лютого 2005 р.

Реєстраційний внесок (17 грн.) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться 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 9 047,4 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.

ЧЕРНІГІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта

державної власності — лазні
(зі знижкою початкової вартості  до 30%)

Код за ЄДРПОУ: 00489308.
Назва об’єкта: лазня.
Адреса: Ічнянський район, с. Верескуни, вул. Євтушенка, 1.
Балансоутримувач: ВАТ «Племзавод «Тростянець».
Призначення об’єкта: надання соціально�побутових послуг.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля зага�

льною площею 161,9 м2, 1990 року введення в експлуатацію,
фундамент та підлога — бетонні, покрівля — азбестоцементні
листи.

Земельна ділянка: 0,04 га.
Питання землекористування покупець вирішує самостійно з

органами місцевого самоврядування згідно з чинним законо�
давством.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 6 620 грн.,
ПДВ — 1 324 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 7 944 грн.

Умови продажу:
без збереження профілю об’єкта;
сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко�

штами;
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утримання об’єкта та прилеглої території у відповідності до
санітарно�екологічних норм.

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

Грошові кошти в розмірі 794,4 грн., що становить 10% від по�
чаткової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37312006000431, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл.,
код 14243893, банк одержувач — УДК у Чернігівській обл., МФО
853592.

Аукціон буде проведений 18 березня 2005 року об 11.00
за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.

Кінцевий термін прийняття заяв — 14 березня 2005 року.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне

відділення ФДМУ по Чернігівській області за адресою: 14000,
м. Чернігів, проспект Миру, 43, кімн. 319, тел. 176�302, час ро�
боти: з 9.00 до 18.00, крім суботи та неділі.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташуван�
ня.
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НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО

ГРУПА  Д

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПАРАТ ФДМУ
Департамент продажу ЦМК та активів підприємств

Житловий будинок № 1, що знаходиться на балансі ВАТ
«Північний гірничо�збагачувальний комбінат», за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг. Приватизовано юри�
дичною особою за 236 779,20 грн., у т. ч. ПДВ — 39 463,20
грн.

Житловий будинок № 2, що знаходиться на балансі ВАТ «Пів�
нічний гірничо�збагачувальний комбінат», за адресою: Дніпро�
петровська обл., м. Кривий Ріг. Приватизовано юридичною осо�
бою за 480 864,00 грн., у т. ч. ПДВ — 80 144,00 грн.

Аукціон

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Дільнична будівельна база за адресою: Чернігівська обл., Іч�

нянський р�н, смт Парафіївка, вул. Т. Шевченка, 127а. Прива�
тизовано юридичною особою за 11 066 грн., у т. ч. ПДВ — 1 844
грн.

Пропонуються до продажу

АВТОНОМНА  РЕСПУБЛІКА  КРИМ

ІНФОРМАЦІЯ
представництва Фонду майна Автономної Республіки
Крим у мм. Джанкої, Армянську і Красноперекопську,

Джанкойському, Первомайському,
Красноперекопському районах про продаж

на аукціоні під розбирання — виробничої бази ПМК?54
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва виробни�

чої бази ПМК�54, що знаходиться на балансі тресту «Крим�
спецагробуд�2» — будівля адміністративно�виробничого кор�
пусу.

Адреса: Автономна Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Польо�
ва.

Балансоутримувач: трест «Кримспецагробуд�2».
Вартість продажу без урахування ПДВ — 10 470 грн., ПДВ —

2 094 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

12 564 грн.
Відомості про об’єкт: будівельна готовність — 62%. Площа

забудови 1 188 м2. Початок будівництва — 1991 р., закінчення
будівництва — 1994 р. Виконано: грабарство і будівельно�
монтажні роботи.

Умови продажу:
оплата витрат, пов’язаних з підготовкою і продажем об’єкта

приватизації;
забороняється відчуження об’єкта під час розбирання;
оплата ПДВ у повному обсязі протягом 5 днів з моменту но�

таріального посвідчення договору купівлі�продажу;
забезпечення санітарних і екологічних норм охорони навко�

лишнього середовища, техніки безпеки під час розбирання об’�
єкта;

приведення будівельного майданчика в належний стан про�
тягом одного року з моменту переходу до покупця права влас�
ності на об’єкт і здача земельної ділянки органам місцевого са�
моврядування відповідно до чинного законодавства.

Засоби платежу за об’єкт — грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви (17 грн.) і оплата за об’єкт при�

ватизації вносяться на р/р № 37185007000597, одержувач —
представництво Фонду майна Автономної Республіки Крим у
містах Джанкої, Армянську і Красноперекопську, Джанкойсь�
кому, Первомайському, Красноперекопському районах, рек�
візити: Управління Державного казначейства в Автономній Ре�
спубліці Крим, м. Сімферополь, ЄДРПОУ 22300990, МФО
824026.

Грошові кошти у розмірі 1 256,4 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта, вносяться на р/р №
37324006000597. Одержувач — представництво Фонду майна
Автономної Республіки Крим у мм. Джанкої, Армянську і Крас�
ноперекопську, Джанкойському, Первомайському, Краснопере�
копському районах, реквізити: Управління Державного казнай�
чества в Автономній Республіці Крим, м. Сімферополь, ЄДРПОУ
22300990, МФО 824026.

Ознайомитись з об’єктом можна у робочий час за місцем йо�
го розташування.

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

Аукціон відбудеться через 30 днів після опублікування
інформації у газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за
адресою: м. Джанкой, вул. К. Маркса, тел. 3?30?84, пред?
ставництво Фонду майна Автономної Республіки Крим у
мм. Джанкої, Армянську і Красноперекопську, Джанкой?
ському, Первомайському, Красноперекопському райо?
нах.

Служба з організації і проведення аукціону: ПКФ «Кримська
правда», м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, 44, тел.
48�37�80.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні

лабораторно?виробничого корпусу
(з урахуванням знижки на 30%)

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

зовнішньо�економічного підприємства «Укркольорпром».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Кам’янська, 27а.
Відомості про об’єкт:  до складу об’єкта незавершеного бу�

дівництва входять: лабораторно�виробничий корпус — 5�пове�
рховий адміністративний корпус будівельною готовністю 51%
та прибудований до нього 3�поверховий виробничий корпус бу�
дівельною готовністю 65,2%; склад довгомірів у блоці зі скла�
дом лаків, фарб та навісом будівельною готовністю 57,8%; за�
лізобетонна збірна огорожа будівельною готовністю 60%. До
будівельного майданчика є організований автомобільний під’�
їзд з твердим покриттям, підведена залізнична колія. Інженер�
ні комунікації на об’єкті відсутні. На території знаходяться буді�
вельні матеріали: конструкції залізобетонних огорож — 2 шт.;
секції тунелю для будівлі підземного комплексу  — 6 шт.; стінові
панелі — 3 шт.

Проектно�кошторисна документація відсутня.
Площа земельної ділянки  під забудову — 0,39 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 304 371,90 грн., ПДВ —

60 874,38 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

365 246,28 грн.
Умови продажу об’єкта:
обов’язкове завершення будівництва та введення об’єкта в

експлуатацію за початковим призначенням або зі зміною про�
філю протягом п’яти років від дня підписання акта приймання�
передавання об’єкта;

заборона продажу об’єкта незавершеного будівництва та зе�
мельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту
завершення будівництва і введення об’єкта в експлуатацію та
до моменту здійснення покупцем повних розрахунків за при�
дбаний об’єкт;

забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколи�
шнього природного середовища під час добудови та подаль�
шого введення в експлуатацію об’єкта приватизації;

питання приватизації чи оренди земельної ділянки та ії роз�
мір покупець вирішує самостійно з місцевою радою в порядку,
встановленому чинним законодавством.

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

колу аукціону або укладання договору купівлі�продажу об’єк�
та, грошові кошти  у розмірі 10 відсотків початкової ціни прода�
жу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повер�
таються.

Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 36 524,63 грн., що
становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації,
вносять на рахунок № 37311009001104 Управління Державно�
го казначейства України по Дніпропетровській області, МФО
805012, код за ЄДРПОУ 13467337 Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській обла�
сті до 27 січня  2005 року (включно).

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

Аукціон відбудеться 31 січня 2005 року о 10.00 у філії
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«Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів» за адресою: 49061, м. Дніп?
ропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп.12, 4?й поверх,
тел. 779?30?74.

Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення
ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: 49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінцевий
термін прийняття заяв: 27 січня 2005 року до 17.00. Ознайоми�
тися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташуван�
ня.

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

ДОНЕЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні під розбирання

об’єкта державної власності групи житлових будинків
для малосімейних на 180 квартир

(зі зниженням вартості на 30%)
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — група

житлових будинків для малосімейних на 180 квартир, що зна�
ходиться на балансі Структурної одиниці ВАТ «Донбасенерго»
Слов’янської ТЕС.

Адреса: Донецька обл., м. Миколаївка, вул. Ювілейна.
Код за ЗКПО балансоутримувача: 00131104.
Площа земельної ділянки: 1,8 га.
Відомості про об’єкт: збудовано фундамент із залізобетон�

них блоків і залізобетонних плит, частково виконано кладку пер�
шого поверху з цегли.

Будівельна готовність: 15%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 11 352,26 грн., ПДВ —

2 270,45 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

13 622,71 грн.
Умови продажу:
покупець повинен розібрати об’єкт та привести будівельний

майданчик в належний стан протягом одного року після укла�
дення договору купівлі�продажу;

покупець повинен забезпечити дотримання правил техніки
безпеки, санітарно�екологічних норм, передбачених законо�
давством;

покупець оплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта
до продажу;

здати земельну ділянку органам місцевого самоврядування
з додержанням умов здачі;

переможець аукціону, який відмовився від підписання про�
токолу аукціону або укладання договору купівлі�продажу об’�
єкта, сплачує продавцю неустойку в розмірі 20% від кінцевої
ціни продажу об’єкта.

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

Грошові кошти в розмірі 1 946,10 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться: одержу�
вач — представництво Фонду держмайна України в м. Слов’ян�
ську; банк одержувача — УДК у Донецькій області, МФО 834016,
код за ЗКПО 23607288, р/р № 37318005000634.

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

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

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

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

Служба з організації аукціону: представництво ФДМУ в м.
Слов’янську, з 8.00 до 17.00, в робочі дні за адресою: м. Сло�
в’янськ, вул. Ж. Революції, 49.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні під розбирання

об’єкта державної власності 5?поверхового
80?квартирного житлового будинку № 17

(зі зниженням вартості на 30%)
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — 5�пове�

рховий 80�квартирний житловий будинок № 17, що знаходить�
ся на балансі Структурної одиниці ВАТ «Донбасенерго» Слов’ян�
ської ТЕС.

Адреса: Донецька обл., м. Миколаївка, вул. Ювілейна.
Код за ЗКПО балансоутримувача: 00131104.
Площа земельної ділянки: 0,9 га.
Відомості про об’єкт: збудовано фундамент із залізобетон�

них блоків і залізобетонних плит, частково виконано кладку пер�
шого поверху з силікатної цегли і частково накрито плитами пе�
рекриття.

Будівельна готовність: 20%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 128 380,46 грн., ПДВ —

25 676,09 грн.

Початкова  вартість  продажу  з  урахуванням  ПДВ —
154 056,55 грн.

Умови продажу:
покупець повинен розібрати об’єкт та привести будівельний

майданчик в належний стан протягом одного року після укла�
дення договору купівлі�продажу;

покупець повинен забезпечити дотримання правил техніки
безпеки, санітарних та екологічних норм, передбачених зако�
нодавством;

покупець оплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта
до продажу;

здати земельну ділянку органам місцевого самоврядування
з додержанням умов здачі;

переможець аукціону, який відмовився від підписання про�
токолу аукціону або укладання договору купівлі�продажу об’�
єкта, сплачує продавцю неустойку в розмірі 20% від кінцевої
ціни продажу об’єкта.

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

Грошові кошти в розмірі 15 405,66 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться:
одержувач — представництво Фонду держмайна України в
м. Слов’янську; банк одержувача — УДК у Донецькій облас�
ті,  МФО 834016, код за ЗКПО 23607288, р/р №
37318005000634.

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

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

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

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

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

ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні торгового центру,
що перебуває на балансі Попільнянського районного

споживчого товариства
(початкова вартість знижена на 30%)

Назва об’єкта: торговий центр, що перебуває на балансі По�
пільнянського районного споживчого товариства.

Адреса: 13511, Житомирська обл., Попільнянський р�н, с. Ли�
сівка.

Код за ЄДРПОУ, адреса балансоутримувача: 01749160, По�
пільнянське районне споживче товариство, 13500, Житомир�
ська обл., Попільнянський район, смт Попільня, вул. Калініна,
54.

Призначення об’єкта: роздрібна торгівля.
Склад основних об’єктів: будівля складається з одноповерхо�

вої та двоповерхової частин. Зведені зовнішні та внутрішні сті�
ни, перегородки. Двоскатний дах  та покрівля з шиферу двопо�
верхової частини виконані повністю, в даний час покрівля част�
ково пошкоджена. М’яка покрівля одноповерхової частини зна�
ходиться в зруйнованому стані. По фасаду будівлі встановлені
віконні рами. Зроблена підготовка під підлоги. Унаслідок дії ат�
мосферних явищ штукатурка стін пошкоджена. У приміщеннях
кухні, підсобних цехах їдальні було виконане облицювання стін
кафельною плиткою, на даний час плитка пошкоджена. Внутрі�
шнє розведення опалення та електропроводки розукомплекто�
ване. З боку головного фасаду будівля має відкриту веранду, з
дворового фасаду — рампу для вантажних автомобілів. Овоче�
сховище виконане з бетонних блоків та керамічної цегли, пере�
крите. Виконані інженерні мережі (каналізація, водопостачання,
електропостачання). Територія не огороджена та не охороняєть�
ся, на консервації об’єкт не знаходиться. Для функціонування то�
рговельного центру придбане устаткування (стелажі, електро�
сушарки, електрокотел, контейнери металеві, ваги, візок).

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

під забудову об’єкта незавершеного будівництва, покупець ви�
рішує з органами місцевого самоврядування після набуття ним
права власності на об’єкт приватизації.

Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 3 650  грн.
ПДВ: 730 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 4 380 грн.
Умови продажу:
завершення будівництва протягом 5 років;
подальше використання об’єкта визначає покупець;
заборона продажу об’єкта незавершеного будівництва та зе�

мельної ділянки на якій розташований  цей об’єкт, до моменту
завершення будівництва, введення його в експлуатацію та до

здійснення покупцем повних розрахунків за придбаний об’�
єкт;

забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки, охоро�
ни навколишнього природного середовища під час добудови та
подальшого введення в експлуатацію 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 Житомирсь�
кій області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 438 грн., що становить 10% від по�
чаткової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок одер�
жувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код
13578893, банк: УДК у Житомирській області, рах. №
37314013000010, МФО 811039.

Аукціон буде проведено 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.

ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням вартості

на 30% — адміністративного приміщення районної
податкової інспекції (державна власність)

Код за ЗКПО: 21367437.
Адреса: 19300, Черкаська обл., смт Лисянка, вул. Кірова, 23.
Призначення об’єкта: адміністративне приміщення.
Загальний ступінь будівельної готовності — 5%.
Склад основних об’єктів: об’єкт знаходиться в центрі смт Ли�

сянка. Початок будівництва об’єкта — 1995 рік. Будівля запро�
ектована триповерхова цегляна з підвалом. Незавершене бу�
дівництво адміністративного приміщення являє собою однопо�
верхову цегляну будівлю з підвалом. Будівля має форму пря�
мокутника розмірами 20,6х18,5 м. Площа забудови — 341 м2.
Виконані роботи із влаштування: фундаментів, стін підвалу, пе�
рекриття над підвалом, сходових клітин у підвал, частково стін
будівлі на рівні першого поверху.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена.

Умови продажу:
можлива зміна профілю об’єкта;
протягом одного року з моменту нотаріального посвідчення

договору  купівлі�продажу здійснити відповідні дії щодо пере�
оформлення права забудовника на об’єкт приватизації;

завершити будівництво у нормативні строки, передбачені
проектно�кошторисною документацією, але не пізніше 5 років
з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі�
продажу;

не відчужувати об’єкт до  завершення  будівництва та вве�
дення його в експлуатацію;

до завершення будівництва об’єкта дотримувати норматив�
ні акти з питань охорони праці, санітарії та охорони навколиш�
нього середовища;

питання  користування, оренди або викупу земельної ділян�
ки вирішується новим власником самостійно в порядку, вста�
новленому чинним законодавством.

Вартість продажу без ПДВ: 64 820 гривень, ПДВ: 12 964 гри�
вні.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 77 784
гривні.

Грошові кошти в розмірі 7 778,40 грн., що становить 10% ва�
ртості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37310007000007 у УДК в Черкаській  області, МФО 854018, код
21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.

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

Термін прийняття заяв до 24 січня 2005 року включно.
Аукціон буде проведено 28 січня 2005 року об 11?й го?

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

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

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

ділення ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Чер�
каси, бульвар Шевченка, 185, кімн. 445, тел.: 37�30�90,
45�75�29, час роботи з 8.00 до 17.00, крім вихідних.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням вартості

на 30% — адміністративного приміщення районної
податкової інспекції (державна власність)

Код за ЗКПО: 21367259.
Адреса: 19200, Черкаська обл., м. Жашків, вул. Леніна, 37.
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Призначення об’єкта: адміністративне приміщення.
Загальний ступінь будівельної готовності — 12%.
Склад основних об’єктів: об’єкт знаходиться в центральній

частині міста Жашків. Початок будівництва об’єкта — 1995 рік.
Будівля запроектована триповерхова цегляна з підвалом. Не�
завершене будівництво адміністративного приміщення являє
собою одноповерхову цегляну будівлю з підвалом. Площа за�
будови — 430 м2. Виконані роботи з влаштування фундаментів,
стін підвалу, стін 1�го та частково 2�го поверху, плити перекрит�
тя над підвалом та над першим поверхом.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка виділена
окремо площею 0,10 га.

Умови продажу:
можлива зміна профілю об’єкта;
протягом одного року з моменту нотаріального посвідчення

договору  купівлі�продажу здійснити відповідні дії щодо пере�
оформлення права забудовника на об’єкт приватизації;

завершити будівництво у нормативні строки, передбачені
проектно�кошторисною документацією, але не пізніше 5 років
з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі�
продажу;

не відчужувати об’єкт до  завершення будівництва та введен�
ня його в експлуатацію;

до завершення будівництва об’єкта дотримувати норматив�
ні акти з питань охорони праці, санітарії та охорони навколиш�
нього середовища;

питання  користування, оренди або викупу земельної ділян�
ки вирішується новим власником самостійно в порядку, вста�
новленому чинним законодавством.

Вартість продажу без ПДВ: 110 180 гривень, сума ПДВ:
22 036 гривень.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
132  216 гривень.

Грошові кошти в розмірі 13 221,60 грн., що становить 10%
вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37310007000007 в УДК у Черкаській області, МФО 854018, код
21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.

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

Термін прийняття заяв до 24 січня 2005 року включно.
Аукціон буде проведено 28 січня 2005 року об 11?й го?

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

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

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

ділення ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Чер�
каси, бульвар Шевченка, 185, кімн. 445, тел.: 37�30�90,
45�75�29, час роботи з 8.00 до 17.00, крім  вихідних.

ЧЕРНІГІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів державної власності

(зі знижкою початкової вартості до 30%)
Назва об’єкта: крита стоянка для транспорту з заправ?

ною станцією.
Місцезнаходження: вул. Гетьманська, 162, смт Батурин, Бах�

мацький р�н, Чернігівська обл.
Характеристика об’єкта: виконано стіни з залізобетонних

блоків, перегородки, дах та встановлені металеві ворота. Ка�
налізація, тепло�, газо�, електро�, водопостачання відсутнє.
Об’єкт знаходиться на території ПП «БАЛУТІ ГРУП».

Вартість продажу об’єкта без урахування податку на додану
вартість: 55 245 грн.

Податок на додану вартість — 11 049 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ

— 66 294 грн.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови продажу:
під добудову протягом трьох років після підписання догово�

ру купівлі�продажу, без збереження профілю;
протягом року з моменту підписання договору купівлі�

продажу оформити право забудовника на об’єкт та виготовити
проектну документацію на закінчення будівництва;

заборона продажу до моменту завершення будівництва та
введення в експлуатацію;

забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколи�
шнього природного середовища під час добудови об’єкта;

розстрочка платежу згідно з чинним законодавством;
покупець самостійно вирішує питання землевідведення.
Застава: грошові кошти  в розмірі 6 630 грн.
Назва об’єкта: склад.
Місцезнаходження: вул. Гетьманська, 162, смт Батурин, Бах�

мацький р�н, Чернігівська обл.
Характеристика об’єкта: зведений із залізобетонних плит, дах

з бітумним покриттям, ворота металеві. Каналізація, тепло�, га�
зо�, електро�, водопостачання відсутнє. Об’єкт знаходиться на
території ПП «БАЛУТІ ГРУП».

Вартість продажу об’єкта без урахування податку на додану
вартість: 48 795 грн.

Податок на додану вартість — 9 759 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 58 554 грн.

Засоби платежу: грошові кошти.
Умови продажу:
під добудову протягом трьох років після підписання догово�

ру купівлі�продажу, без збереження профілю;
протягом року з моменту підписання договору купівлі�

продажу оформити право забудовника на об’єкт та виготови�
ти проектну документацію на закінчення будівництва;

заборона продажу до моменту завершення будівництва та
введення в експлуатацію;

забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколи�
шнього середовища під час добудови об’єкта;

розстрочка платежу згідно з чинним законодавством;
покупець самостійно вирішує питання землевідведення.
Застава:  грошові кошти  в розмірі 5 856 грн.
Назва об’єкта: 60?квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: вул. Енгельса, 25, м. Борзна, Чернігівсь�

ка обл.
Характеристика об’єкта: будівля складається з двох блоків

розміром 44х14 м. По двох блоках викопані підвальні приміщен�
ня з залізобетонних блоків та перекриті залізобетонними пли�
тами. Перший поверх зведений з червоної цегли і перекритий
плитами на 5%.

Загальна будівельна готовність 10%.
Вартість продажу об’єкта без урахування податку на додану

вартість: 60 610 грн.
Податок на додану вартість — 12 122 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ

— 72 732 грн.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови продажу:
під добудову протягом трьох років після підписання догово�

ру купівлі�продажу, без збереження профілю;
протягом року з моменту підписання договору купівлі�

продажу оформити право забудовника на об’єкт та виготови�
ти проектну документацію на закінчення будівництва;

заборона продажу до моменту завершення будівництва та
введення в експлуатацію, забезпечення вимог екологічної без�
пеки, охорони навколишнього природного середовища під час
добудови об’єкта;

розстрочка платежу згідно з чинним законодавством;
покупець самостійно вирішує питання землевідведення.
Застава:  грошові кошти  в розмірі 7 274 грн.
Назва об’єкта: виробничий корпус овочесушильного за?

воду.
Місцезнаходження: вул. Борисенка, 45, м. Чернігів.
Характеристика об’єкта: будівля складається з виробничого

цеху та блоку акумулюючих ємностей відстійників. Будівля ви�
робничого цеху розміром 96х54 м, загальною площею близько
5 040 м2, висотою 8 м. Дах перекритий залізобетонними плита�
ми та руберойдом на 80%. Виконані стіни та частково внутрі�
шні перегородки.

Вартість продажу об’єкта без урахування податку на додану
вартість: 249 615 грн.

Податок на додану вартість — 49 923 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ

— 299 538 грн.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови продажу:
під добудову протягом трьох років після підписання догово�

ру купівлі�продажу, без збереження профілю;
протягом року з моменту підписання договору купівлі�

продажу оформити право забудовника на об’єкт та виготови�
ти проектну документацію на закінчення будівництва;

заборона продажу до моменту завершення будівництва та
введення в експлуатацію;

 забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколи�
шнього природного середовища під час добудови об’єкта;

розстрочка платежу згідно з чинним законодавством;
будівництво огорожі;
остаточне питання розмежування, землевідведення, спіль�

ного користування мережами водопостачання, каналізації та
електропостачання вирішується з об’єднанням «Чернігів�
спиртгорілка».

Застава:  грошові кошти  в розмірі 29 954 грн.
Назва об’єкта: хлібзавод.
Місцезнаходження: вул. Вокзальна, 26, м. Корюківка, Черні�

гівська обл.
Характеристика об’єкта: до складу об’єкта входять виробни�

чий комплекс, адміністративно�побутовий корпус, перехід,
склад солі, господарський склад, фундамент під трубу, туалет
та невстановлене обладнання.

Вартість продажу об’єкта без урахування податку на додану
вартість: 719 115 грн.

Податок на додану вартість — 143 823 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ

— 862 938 грн.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови продажу:
під добудову протягом чотирьох років після підписання до�

говору купівлі�продажу, без збереження профілю;
протягом року з моменту підписання договору купівлі�
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продажу оформити право забудовника на об’єкт та виготовити
проектну документацію на закінчення будівництва;

заборона продажу до моменту завершення будівництва та
введення в експлуатацію;

забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколи�
шнього природного середовища під час добудови об’єкта;

розстрочка платежу згідно з чинним законодавством.
Застава:  грошові кошти  в розмірі 86 294 грн.
Назва об’єкта: м’ясопереробний комплекс.
Місцезнаходження: вул. Максиміхіна, 3, м. Ічня, Чернігівська

обл.
Характеристика об’єкта: до складу об’єкта входять:
прохідна розміром 8х6 м з білої цегли з внутрішніми пере�

городками, дах перекритий шифером (60%), будівельна го�
товність: 40%; склад розміром 36х12х6 м з червоної цегли пе�
рекритий залізобетонними плитами,  будівельна готовність:
50%; котельня розміром 25х12х5 м з червоної цегли, частко�
во виконано перекриття залізобетонними плитами (13 шт.),
будівельна готовність: 40%; забійний цех розміром 31х12 м
з червоної цегли, двоповерховий, перекритий залізобетон�
ними плитами, будівельна готовність: 40%; гараж розміром
17х12 м з червоної цегли, перекритий залізобетонними пли�
тами; м’ясопереробне відділення розміром 54х18 м з черво�
ної цегли, висотою 6 м, другий поверх перекритий частково
плитами (8 шт.), будівельна готовність: 30%; консервне від�
ділення розміром 24х12 м з червоної цегли, висотою 3 м, з
підвальним приміщенням, будівельна готовність: 20%; пар�
кан з бетонних плит, огороджена територія 270х90 м, будіве�
льна готовність 95%.

Площа земельної ділянки під забудову 3,0 га.
Загальна будівельна готовність об’єкта незавершеного бу�

дівництва м’ясопереробного комплексу становить 20%.
Вартість продажу об’єкта без урахування податку на додану

вартість: 118 430 грн.
Податок на додану вартість — 23 686 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ

— 142 116 грн.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови продажу:
під добудову протягом трьох років після підписання догово�

ру купівлі�продажу, без збереження профілю;
протягом року з моменту підписання договору купівлі�

продажу оформити право забудовника на об’єкт та виготовити
проектну документацію на закінчення будівництва;

заборона продажу до моменту завершення будівництва та
введення в експлуатацію;

забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколи�
шнього природного середовища під час добудови об’єкта;

розстрочка платежу згідно з чинним законодавством;
покупець самостійно вирішує питання землевідведення.
Застава:  грошові кошти  в розмірі 14 212 грн.
Застава: грошові кошти, що становить 10% від початкової ва�

ртості об’єкта, вносяться на р/р № 37312006000431, одержу�
вач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк оде�
ржувача — УДК у Чернігівській обл., МФО 853592.

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

Кінцевий термін прийняття заяв — 7 лютого 2005 року.
Аукціон відбудеться  11 лютого 2005 р. об 11?й годині

за адресою: вул. Київська, 14а, м. Чернігів.
Додаткову інформацію про об’єкти можна отримати в Регіо�

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

Продаж на аукціоні за методом
зниження ціни лота

ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота

реконструкції сільськогосподарського технікуму
Назва об’єкта: реконструкція сільськогосподарського техні�

куму, що перебуває на балансі Житомирської державної дире�
кції «Чорнобильбуд».

Адреса: 12722,  Житомирська обл., Баранівський район,
с. Рогачів.

Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства�балансоутримувача:
13552497, Житомирська державна дирекція «Чорнобильбуд»,
10012, м. Житомир, вул. Гоголівська, 4.

Призначення об’єкта: навчальний заклад.
Склад основних об’єктів: будівля технікуму: триповерхова

цегляна будівля з підвальним приміщенням, що складається
з центральної та двох фронтальних частин. Виконана кладка
зовнішніх, внутрішніх стін та перегородок, крім правої час�
тини будівлі, де зведені стіни першого та другого поверхів
(за проектом ця частина має три поверхи). Перекриття та по�
криття виконані зі збірних залізобетонних панелей. У підва�
льному приміщенні виконані всі перегородки. На будівель�
ному майданчику розташовані будівлі насосної станції та
трансформаторної підстанції. Територія, на якій розміщений
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діючий технікум та новоспоруджена будівля, з трьох сторін
огороджена. Інженерні мережі відсутні. Роботи з консерва�
ції об’єкта не виконувалися. Об’єкт знаходиться під охоро�
ною.

Будівництво здійснювалось протягом  1992—1994 років.
Ступінь будівельної готовності:  23,3%.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка не відве�

дена. Питання придбання чи оренди земельної ділянки, відве�
деної під забудову об’єкта незавершеного будівництва, поку�
пець вирішує з органами місцевого самоврядування після на�
буття ним права власності на об’єкт приватизації.

Вартість продажу без ПДВ: 6 611,0 грн.
ПДВ: 1 323,0 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 7 934,0 грн.
Умови продажу:
завершення будівництва протягом 5 років;
без збереження первісного призначення;
заборона продажу об’єкта незавершеного будівництва та

земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до мо�
менту завершення будівництва, введення його в експлуата�
цію та до здійснення покупцем повних розрахунків за придба�
ний об’єкт;

забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки, охо�
рони навколишнього природного середовища під час добудо�
ви та подальшого введення в експлуатацію об’єкта 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 Житомирсь�
кій області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі  794 грн., що становить 10% від по�
чаткової вартості об’єкта, перераховується на рахунок одер�
жувача 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.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота

Новоград?Волинського хлібозаводу
Назва об’єкта: незавершене будівництво Новоград�

Волинського хлібозаводу, що перебуває на балансі ВАТ «Ново�
град�Волинський хлібозавод».

Адреса: 11700, Житомирська обл., м. Новоград�Волинський,
вул. Герцена, 22.

Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства�балансоутримувача:
0077785, 11700, Житомирська обл., м. Новоград�Волинський,
вул. Радянська, 10.

Призначення об’єкта: хлібопекарське  виробництво.
Склад основних об’єктів: склад об’єктів, по яких розпо�

чато будівництво:  виробничий корпус хлібозаводу склада�
ється з одноповерхової та триповерхової частин. Повністю
змонтований каркас, внутрішні та зовнішні стіни виконані  не
повністю, частково виконані фундаменти під обладнання та
технологічні канали. Виконане перекриття та покриття кор�
пусу. Адміністративний корпус — каркасна триповерхова
споруда. Каркас виконаний повністю, змонтовані панелі зо�
внішніх стін, виконані перегородки. Виконане перекриття та
покриття корпусу. Покрівля на адмінкорпусі та виробничо�
му корпусі відсутня. Пожежне депо на один автомобіль —
виконані фундаменти, зовнішні та внутрішні стіни з силікат�
ної цегли, ворота, покриття, бетонна підлога та оглядова
яма. Покрівля відсутня.  Котельня — змонтований каркас,
перекриття виконане не повністю. РП сумісне з трансфор�
маторною підстанцією — стіни будівлі виконані з силікатної
цегли, перекриття виконане з залізобетонних плит. Розпо�
чато виконання таких інженерних мереж: внутрішньомайда�
нчикова дощова каналізація; зовнішня  дощова  каналіза�
ція; зовнішній водогін.

Розпочаті роботи з огородження будівельного майданчи�
ка, змонтовано 58 залізобетонних плит огородження. На бу�
дівельному майданчику знаходяться матеріали, вироби,
конструкції, що завезені на майданчик та не використані для
будівництва (щебінь фр. 20�40, вироби  зі збірного залізобе�
тону).

Будівництво здійснювалось протягом  1991—1996 років.
Ступінь будівельної готовності: 36% .
Відомості про земельну ділянку: 1,6340 га. Питання придбан�

ня чи оренди земельної ділянки, відведеної під забудову об’єк�
та незавершеного будівництва, покупець вирішує з органами
місцевого самоврядування після набуття ним права власності
на об’єкт приватизації.

Вартість продажу без ПДВ: 288 989 грн. 16 копійок.
ПДВ: 57 797  грн. 84 копійки.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 346 787 грн.
Умови продажу:
завершення будівництва протягом 5 років;
подальше використання об’єкта визначає покупець;
заборона продажу об’єкта незавершеного будівництва та

земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до мо�
менту завершення будівництва, введення його в експлуата�
цію та до здійснення покупцем повних розрахунків за придба�
ний об’єкт;

забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки, охо�
рони навколишнього природного середовища під час добудо�
ви та подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватиза�
ції;

покупець, зобов’язаний сплатити продавцю витрати, пов’я�
зані з підготовкою об’єкта до 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 Житомирсь�
кій області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 34 679 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.

СУМСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом

зниження ціни лота під розбирання —
одноквартирного житлового будинку № 1

Код за ЄДРПОУ: 00386985.
Назва об’єкта:  одноквартирний житловий будинок № 1.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Буря�

корадгосп Низівський», 42355, Сумський р�н, смт Низи, вул. Ви�
сторопська, 97.

Адреса об’єкта: 42355, Сумський р�н, смт Низи, вул. 30 років
Перемоги.

По об’єкту виконано: фундаменти (стіни підвалу) частково
монолітні, частково збірні залізобетонні з фундаментних бло�
ків ФСБ — 104 шт.; перекриття підвалу та будівлі — збірні за�
лізобетонні плити — 32 шт.; стіни — монолітні керамзитобе�
тонні.

Ступінь будівельної готовності: 30%.
Площа забудови: 143,75 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 5 600 грн., ПДВ — 1 120

грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 6 720

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;

виконання санітарних та екологічних норм згідно з чинним
законодавством;

у разі придбання земельної ділянки, на якій розташований
об’єкт, використовувати її тільки під забудову;

питання переоформлення документів на право користуван�
ня земельною ділянкою вирішується новим власником само�
стійно в порядку, встановленому чинним законодавством;

забороняється подальше відчуження об’єкта на термін роз�
бирання.

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

Грошові кошти в розмірі 672 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 — 31 січня 2005 року.
Аукціон буде проведено 4 лютого 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�

А У К Ц І О Н И � ����������            К О Н К У Р С И
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294?33?13

ділення ФДМУ по Сумській області, 40024, м. Суми, вул. Хар�
ківська, 30/1, тел. (0542) 36�23�87.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні

за методом зниження ціни лота житлового
2?поверхового будинку на 8 квартир

Код за ЄДРПОУ: 02968487.
Назва об’єкта: житловий  2�поверховий будинок на  8 квар�

тир.
Балансоутримувач: ВАТ «Кролевецька  фабрика «Художнє

ткацтво», 41300, Сумська обл., м. Кролевець, вул. Петровсько�
го, 38.

Адреса об’єкта: 41300, Сумська обл., м. Кролевець, вул. Про�
різна, 15.

По об’єкту виконано: фундамент стрічковий бетонний, стіни
із силікатної цегли — перший та частково другий поверх, пере�
криття — залізобетонні плити першого та частково другого по�
верху.

Ступінь будівельної готовності: 36%.
Площа земельної ділянки — 2 750 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 95 680 грн., ПДВ —

19 136 грн.
Початкова  вартість  продажу  з  урахуванням  ПДВ:

114  816 грн.
Умови продажу об’єкта:
завершення будівництва протягом 5 років зі збереженням жи�

тлового призначення;
протягом одного року з моменту переходу права власності

на об’єкт до покупця підготувати документи та здійснити від�
повідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт
приватизації;

забороняється продаж об’єкта до моменту завершення бу�
дівництва та введення в експлуатацію;

виконання санітарних  та екологічних норм згідно з чинним
законодавством;

питання переоформлення документів на право користуван�
ня земельною ділянкою вирішується новим покупцем самостій�
но в порядку, встановленому чинним законодавством.

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

Грошові кошти в розмірі 11 482 грн., що становить 10% від
початкової 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 — 31 січня 2005 року.
Аукціон буде проведено 4 лютого 2005 року об 11.00,

за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4? й поверх,
Регіональне 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.

ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної

власності, що підлягають приватизації
(наказ ФДМУ від 17.12.2004 № 2842)

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Кафе в 14�квартирному житловому будинку (Регіональне від�

ділення ФДМУ по Волинській області), Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Гончарівка, 20.

Магазин продовольчих товарів першої необхідності в 14�
квартирному житловому будинку (Регіональне відділення ФДМУ
по Волинській області), Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гончарі�
вка, 20.

Адміністративне приміщення в 14�квартирному житловому
будинку (Регіональне відділення ФДМУ по Волинській облас�
ті), Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гончарівка, 20.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
IV черга очисних споруд (комплекс доочищення), ВАТ «Сум�

ське МНВО ім. М. В. Фрунзе» (Міністерство промислової полі�
тики України), Сумська обл., Сумський р�н, с. Червоне.

Підстанція «Північна» (розширення) (автотрансформатор
АТДЦН�200000/330/110�84�ІV, релейний зв’язок), ВАТ «Сумсь�
ке МНВО ім. М. В. Фрунзе» (Міністерство промислової політи�
ки України), Сумська обл., Сумський р�н, с. Піщане.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Навчальний корпус підготовчого факультету для іноземних

громадян, Харківський національний університет ім. В. Н. Ка�
разіна (Міністерство освіти і науки України), м. Харків, вул. Кло�
чківська, 192а.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Житловий будинок, КСП «Перемога» (Міністерство аграрної

політики України), Хмельницька обл., Ярмолинецький р�н, с. Іва�
нківці.



№ 51(339) 29 грудня  2004 року

Ф О Н Д О В А    Б І Р Ж А

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УФБ та філіях
УФБ. Аукціонні торги  01.02.2005

Місце проведення торгів: УФБ, 01025, м. Київ, пров. Рильський, 10, телефони для довідок: (044) 278?28?50, 278?83?03. Дата проведення торгів:  01.02.2005. Початок торгів об 11.00. Позначкою «М»
відмічені пакети акцій ВАТ, що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку. Позначкою «С» відмічені пакети акцій ВАТ, що входять до переліку стратегічно важливих підприємств.
Позначка «Б» вказує на бездокументарну форму випуску акцій.

1 ГРАФІТОВА РУДА; ЩЕ�

БІНЬ

00282056 ВАТ «ЗАВАЛЛІВСЬ�

КИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»

(ДОД.)

26334, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ.,

ГАЙВОРОНСЬКИЙ Р�Н, СМТ ЗА�

ВАЛЛЯ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 14

№

пор.

Заборго�

ваність

дебітор�

ська,

грн.

Заборго�

ваність

кредитор�

ська,

грн.

Обсяг

вироб�

ництва,

грн.

Кіль�

кість

пра�

ців�

ників,

чол.

Код за ЄДРПОУ

та назва підприємства

Статутний

фонд,

грн.

Дата

надання

інфор�

мації

Вартість

основних

фондів,

грн.

Знос

ОФ,

%

Балансо�

вий

прибуток,

грн.

Назва продукції,

що виробляється

%

до

СФ

Земель�

на

ділян�

ка,

га

Пакет

акцій,

шт.

Номі�

нал,

грн.

Адреса

Фор�

ма

ви�

пуску

акцій

Ознака

монопо�

ліста

та ст.

важли�

вого

Сукупний

обсяг

реалізації

(за останній

фін. рік),

грн.

Сукупна

вартість

активів

(за останній

фін. рік),

грн.

Б С; М 285881,50 0,250 301734 26,39 680,69 01.10.04 25 16557800 64,33 �369400 868400 2917800 3355200 4621500 11218900
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Івано�Франківська філія УФБ. Аукціонні торги  01.02.2005

Місце проведення торгів: Івано?Франківська філія УФБ, м. Івано?Франківськ, вул. Шевченка, 9, телефон для довідок: (0342) 55?25?25. Дата проведення торгів:  01.02.2005. Початок торгів об 11.00. Позначкою
«С» відмічені пакети акцій ВАТ, що входять до переліку стратегічно важливих підприємств.  Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.  Позначка «Б» вказує на бездокументарну форму
випуску акцій.

* По ВАТ «Севлюш�сир» припинено провадження у справі про банкрутство ухвалою господарського суду Закарпатської області від  13.11.2003 № 5/190.
** Господарський суд Івано�Франківської області (справа № Б�7�9/146 від 22.09.04) ухвалив зняти заборону на продаж акцій боржника ВАТ «Будівельник».

1

2

3

4

5

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ

НАФТОГАЗОВОГО КОМ�

ПЛЕКСУ

СИР ШВЕЙЦАРСЬКИЙ,

МАСЛО СЕЛЯНСЬКЕ,

МОРОЗИВО, СМЕТАНА,

ТВОРОГ, МОЛОКО, СИ�

РОВАТКА СУХА, КЕФІР

ТА ІНША ПРОДУКЦІЯ

РОЗРОБЛЕННЯ КОМП�

ЛЕКСНИХ СХЕМ ВОДО�

ГОСПОДАРСЬКОГО БУ�

ДІВНИЦТВА, ВОДОПО�

СТАЧАННЯ

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ

РОБОТИ

00153608 ВАТ «УЖГО�

РОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ»

(ДОД.)

00445535 ВАТ «СЕВЛЮШ�

СИР» (ДОД.)*

01035182 ВАТ «ТЕРНО�

ПІЛЬВОДПРОЕКТ» (ДОД.)

01101424 ВАТ «ЗАЛІЗНИЧ�

НИК» (ДОД.)

04792067 ВАТ «БУДІВЕЛЬ�

НИК» (ДОД.)**

88000, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., М.

УЖГОРОД, ВУЛ. БОЛГАРСЬКА, 3

90300, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., М.

ВИНОГРАДІВ, ВУЛ. КОМУНАЛЬ�

НА, 1

46000, М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ЗА�

РУДКОЮ, 33

76000, М. ІВАНО�ФРАНКІВСЬК,

ВУЛ. ГРЮНВАЛЬДСЬКА, 19А

78200, ІВАНО�ФРАНКІВСЬКА

ОБЛ., М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ТЮ�

ТЮННИКА, 11

№

пор.

Заборго�

ваність

дебітор�

ська,

грн.

Заборго�

ваність

кредитор�

ська,

грн.

Обсяг

вироб�

ництва,

грн.

Кіль�

кість

пра�

ців�

ників,

чол.

Код за ЄДРПОУ

та назва підприємства

Статутний

фонд,

грн.

Дата

надання

інфор�

мації

Вартість

основних

фондів,

грн.

Знос

ОФ,

%

Балансо�

вий

прибуток,

грн.

Назва продукції,

що виробляється

%

до

СФ

Земель�

на

ділян�

ка,

га

Пакет

акцій,

шт.

Номі�

нал,

грн.

Адреса

Фор�

ма

ви�

пуску

акцій

Ознака

монопо�

ліста

та ст.

важли�

вого

Сукупний

обсяг

реалізації

(за останній

фін. рік),

грн.

Сукупна

вартість

активів

(за останній

фін. рік),

грн.

  Д С 21951541,00 0,250 21951542 25,00 41,17 01.10.04 214 164355500 45,40 1400 947900 671900 2949900 4019200 105841600

  Д — 1542500,00 0,250 1727651 28,00 6,95 01.10.04 30 8174400 66,33 �50900 481900 508600 91700 18600 3983900

  Д — 73527,00 0,250 73528 25,00 0,49 01.10.04 34 511500 57,07 42300 69900 86200 346700 213500 329700

  Б — 5404293,00 0,250 7757087 35,88 4,9 01.10.04 168 10131500 57,05 500 420200 364500 9786000 8242600 5925000

  Б — 3117584,00 0,250 6235168 50,00 3,77 01.10.04 21 4917300 55,74 �160400 95500 332800 1600 1700 2520800

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УМВБ та філіях
м. Київ, УМВБ. Аукціонні торги  02.02.2005

Місце проведення торгів: УМВБ, 04070, м. Київ?23, вул. Межигірська, 1, телефони для довідок: 461?54?34, 461?54?24. Дата проведення торгів:  02.02.2005. Початок торгів об 11.00.  Позначка «Д» вказує на
документарну форму випуску акцій.

1 ГОТОВА ВУГІЛЬНА

ПРОДУКЦІЯ; ІНШЕ

32363486 ВАТ «КРАСНОДОН�

ВУГІЛЛЯ»

94400, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М.

КРАСНОДОН, ВУЛ. КОМСО�

МОЛЬСЬКА, 5

№

пор.

Заборго�

ваність

дебітор�

ська,

грн.

Заборго�

ваність

кредитор�

ська,

грн.

Обсяг

вироб�

ництва,

грн.

Кіль�

кість

пра�

ців�

ників,

чол.

Код за ЄДРПОУ

та назва підприємства

Статутний

фонд,

грн.

Дата

надання

інфор�

мації

Вартість

основних

фондів,

грн.

Знос

ОФ,

%

Балансо�

вий

прибуток,

грн.

Назва продукції,

що виробляється

%

до

СФ

Земель�

на

ділян�

ка,

га

Пакет

акцій,

шт.

Номі�

нал,

грн.

Адреса

Фор�

ма

ви�

пуску

акцій

Ознака

монопо�

ліста

та ст.

важли�

вого

Сукупний

обсяг

реалізації

(за останній

фін. рік),

грн.

Сукупна

вартість

активів

(за останній

фін. рік),

грн.

 Д — 1175228000,00 0,250 876216248 39,91 4,5 01.10.04 22270 2357636000 41,95 22416000 31821000 655136000 575869800 574720000 1772660000

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на КМФБ та філіях
м. Київ, КМФБ. Аукціонні торги  03.02.2005

Місце проведення торгів: КМФБ, 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 5б (2?й поверх), телефон для довідок (044) 490?57?88. Дата проведення торгів:  03.02.2005. Початок торгів об 11.00.   Позначкою «М»
відмічені пакети акцій ВАТ, що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку. Позначкою «С» відмічені пакети акцій ВАТ, що входять до переліку стратегічно важливих підприємств.
Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

1 ТКАНИНИ ГОТОВІ,

ШВЕЙНІ ВИРОБИ

00306710 ВАТ «ХЕРСОНСЬ�

КИЙ БАВОВНЯНИЙ КОМБІ�

НАТ» (ДОД.)

73008, М. ХЕРСОН, ПЛОЩА

ІМ. 50�РІЧЧЯ СРСР

№

пор.

Заборго�

ваність

дебітор�

ська,

грн.

Заборго�

ваність

кредитор�

ська,

грн.

Обсяг

вироб�

ництва,

грн.

Кіль�

кість

пра�

ців�

ників,

чол.

Код за ЄДРПОУ

та назва підприємства

Статутний

фонд,

грн.

Дата

надання

інфор�

мації

Вартість

основних

фондів,

грн.

Знос

ОФ,

%

Балансо�

вий

прибуток,

грн.

Назва продукції,

що виробляється

%

до

СФ

Земель�

на

ділян�

ка,

га

Пакет

акцій,

шт.

Номі�

нал,

грн.

Адреса

Фор�

ма

ви�

пуску

акцій

Ознака

монопо�

ліста

та ст.

важли�

вого

Сукупний

обсяг

реалізації

(за останній

фін. рік),

грн.

Сукупна

вартість

активів

(за останній

фін. рік),

грн.

 Д С; М 35996860,00 0,250 35996861 25,00 96,1 01.10.04 3400 329233000 67,93 �14374000 11501000 80691000 29244000 33349000 141058000
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Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ àóêö³îíàõ ÷åðåç Äåðæàâíó
àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 02.02.2005

1 22121276 ВАТ «АВТОТРАНСПОР�

ТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРАНС�

ПОРТНИК»

70100, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., НОВОМИКОЛАЇВСЬ�

КИЙ Р�Н, СМТ НОВОМИКОЛАЇВКА, ВУЛ. ЯНИШЕ�

ВА, 189

54920,00 0,250 0,250 52780 24,026 1,87 01.10.2004 21 331000 81,57 5000 27000 114000 86000 100000 ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕ�

ВЕЗЕННЯ ТА ТРАНС�

ПОРТНО�ЕКСПЕДИ�

ЦІЙНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ

НАСЕЛЕННЯ

Кіль�

кість

пра�

ців�

ників,

чол.

Дебітор�

ська

заборго�

ваність,

грн.

Кредитор�

ська

заборго�

ваність,

грн.

Почат�

кова

ціна

акції,

грн.

№

пор.

Код за ЄДРПОУ

та назва підприємства

Статутний

фонд,

грн.

Дата

надання

інфор�

мації

Вартість

основних

фондів,

грн.

Знос

ОФ,

%

Балан�

совий

прибуток,

грн.

Обсяг

вироб�

ництва,

 грн.

Назва продукції,

що виробляється

% до

СФ

Земельна

ділянка,

га

Пакет

акцій,

шт.

Номі�

нал,

грн.

Адреса

РВ ФДМУ по Запорізькій області
Запорізька філія ДАК «НМАЦ» — Запорізький аукціонний центр, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 105, тел. (0612) 13�50�62

Вартість

активів,

грн.
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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.

ІНФОРМАЦІЯ
представництва Фонду майна Автономної Республіки
Крим у мм. Джанкої, Армянську і Красноперекопську,

Джанкойському, Первомайському, Красноперекопському
районах про проведення конкурсу з відбору суб’єктів

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації

Назва об’єкта: будівля міжлікарняної аптеки № 213.
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Джанкой,

вул. Радгоспна, 4.
Назва об’єкта: будівля кафе «Околиця».
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Джанкой,

вул. Оствовська, 1.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії та�

кі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію

установчого документа претендента; копії кваліфікаційних доку�
ментів оцінювачів, які працюють у штатному складі і будуть залу�
чені до виконання незалежної оцінки; письмові згоди оцінюва�
чів, які будуть залучені додатково для виконання робіт з незале�
жної оцінки і підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної ді�
яльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформацію про претендента (документ, у якому зазна�
чаються відомості про претендента: досвід проведення незале�
жної оцінки державного майна під час приватизації, кваліфікація
та особистий досвід роботи оцінювачів, які працюють у штатно�
му складі і додатково залучаються для здійснення незалежної
оцінки подібного майна); конкурсні пропозиції щодо вартості ви�
конаних робіт, калькуляції витрат і терміну виконання робіт (у ка�
лендарних днях) — подаються в запечатаному вигляді; один кон�
верт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
з описом документів, що знаходяться в конверті.

Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування
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 незавершеного будівництва — 2�поверховий одноква�
ртирний котедж № 5, що знаходиться на балансі ДВАТ «Шахта
ім. 60�річчя Радянської України» ДХК «Донвугілля».

Мета оцінки: визначення початкової вартості для приватиза�
ції об’єкта шляхом продажу на аукціоні.

Місцезнаходження об’єкта: м. Донецьк, вул. Неверова.
Балансова вартість: 17 872 грн.
Об’єкт державної власності (гр. А) — приміщення магази?

ну, що знаходиться на балансі Пролетарського УЖКГ ВО «До�
нецьквугілля».

Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної
вартості об’єкта для приватизації на аукціоні.

Місцезнаходження об’єкта: м. Донецьк, вул. Відважних, 1.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конку�

18
Ф О Н Д О В А    Б І Р Ж А

Інформація про підсумки  продажу акцій відкритих акціонерних товариств
на грошовому регіональному аукціоні № 191 від 15.12.2004

РВ ФДМУ по Київській області
Організатор аукціону: Київська філія  ДАК «НМАЦ» — Київський аукціонний центр, м. Київ, вул. Червоноткацька, 42, тел. 552�72�55

09500, КИЇВСЬКА ОБЛ., ТАРАЩАНСЬКИЙ Р�Н, М. ТАРАЩА,

ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 57

07024, КИЇВСЬКА ОБЛ., ПОЛІСЬКИЙ Р�Н, С. РАДИНКА

08600, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 51

904463 ВАТ «ТАРАЩАРАЙАГРОПОСТАЧ»

904730 ВАТ «ПОЛІСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»

1354131 ВАТ «ПМК 19»

�

�

�

Кількість

запропонованих

акцій, шт.

№

пор.
Назва підприємства

Запропоновано акцій
Вартість

запропонованих

акцій, грн.

Продано акцій
Обсяг

продажу

акцій, грн.

Середня

ціна

купівлі,

грн.

Залишок

акцій після

всіх

попередніх

торгів, шт.

Номі�

нал,

грн.

Адреса

Кількість,

шт.

% від

СФ

Кількість,

шт.

% від

СФ

159136 8,02 0,250 159136 159136 28644,48 0 0,00 0,00 —

739828 49,00 0,250 739828 739828 184957,00 0 0,00 0,00 —

831717 26,86 0,250 831717 831717 149709,06 0 0,00 0,00 —
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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

рсної комісії документацію в запечатаному конверті. До підтве�
рдних документів належать: заява на участь у конкурсі за вста�
новленою формою; копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у шта�
тному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та під�
писання 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 їхні�
ми особистими підписами; 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, кваліфіка�
ції та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у йо�
го 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 13 січня 2005 року за ад?
ресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97.

Конкурсна документація подається до секретаря комісії не
пізніше, ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97,
к.428. Тел. для довідок 335�93�73.

ІНФОРМАЦІЯ
Горлівського представництва ФДМУ про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які

будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
Назва об’єкта: об’єкт державної власності — нежитлове вбу�

доване приміщення площею 44,70 м2, що знаходиться на бала�
нсі Вуглегірської теплоелектростанції ВАТ ДЕК «Центренерго».

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової ва�
ртості об’єкта для продажу на аукціоні.

Юридична адреса: 84792, Донецька область, м. Світло�
дарськ, 9.

Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії та�
кі документи: заяву на участь у конкурсі за встановленою фор�
мою; нотаріально посвідчену копію установчого документа пре�
тендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які за�
лучаються до виконання експертної оцінки і працюють у штат�
ному складі; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом держмайна України; інформа�
цію про претендента (документ, який містить відомості про пре�
тендента щодо досвіду роботи, кваліфікації та особистого до�
свіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному скла�
ді).

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 через 15 днів після опублікування
інформації у газеті «Відомості приватизації» за адресою:
84617, Донецька область, м. Горлівка, пр.Перемоги,31а.

Тел. для довідок : (06242) 4�41�57, 9�34�20.
Документи приймаються за тією самою адресою.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, яких буде залучено до проведення
 незалежної оцінки об’єктів

1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення 14 першого по?

верху, літ. А?2, яке орендується приватним підприємством
«АМО».

Місцезнаходження об’єкта: 69009, м. Запоріжжя, вул. Істо�
рична, 61.

Телефони: 13�71�02, 14�02�57, (067) 71�029�18, Рябков М. А.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом

викупу.
Площа приміщення: 91,8 м2, виконано поліпшення.
Балансова залишкова вартість приміщення станом на

01.07.04 — 10 417,66 грн., балансоутримувач — ЗАТ «Запоріж�
буд».

Запланована дата оцінки: 31.12.04.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— не�

має.
Організаційно�правова форма : державна.
2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення XV підвалу, літ.

А?4, яке орендується скульптором Рапопортом Б. І.
Місцезнаходження об’єкта: 69035, м. Запоріжжя, вул. Прав�

ди, 49.
Телефони: 34�90�03, 34�20�52, Рапопорт Б.І.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом

викупу.
Площа приміщення: 70,4 м2 , виконано поліпшення.
Балансова залишкова вартість приміщення станом на

01.11.04 — 16 131,97 грн., балансоутримувач — ВАТ «Запорі�
зький феросплавний завод».

Запланована дата оцінки: 31.01.05.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— не�

має.
Організаційно�правова форма: державна.
3. Назва об’єкта: нежитловий будинок, літ. А?5, який оре�

ндується ТОВ «Вісма».
Місцезнаходження об’єкта: 69098, м. Запоріжжя, вул. Поля�

кова, 21.
Телефони: 224�68�43,13�20�52, Залужний Л. Г.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом

викупу.
Площа приміщення : 5 074,2 м2, виконано поліпшення.
Балансова залишкова вартість приміщення станом на

01.10.99 — 85 682,00 грн., балансоутримувач — ВАТ «Запорі�
зький завод залізобетонних конструкцій № 10».

Запланована дата оцінки: 31.01.05.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— не�

має.
Організаційно�правова форма: державна.
4. Назва об’єкта: автомобіль ПАРМ 2 на шасі ЗИЛ 131 дер?

жавний номер №46?60 ЗПР.
Місцезнаходження об’єкта: 72300, Запорізька обл., м. Мелі�

тополь, вул. Ломоносова,331.
Телефони: (292) 5�00�30, Принцовський В. І.; (292) 72�09�74,

Іщенко Д. В.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом

продажу на аукціоні.
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на

01.10.04 — 250 00,00 грн., балансоутримувач — ВАТ «Траса».
Запланована дата оцінки: 31.12.04.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— не�

має.
Організаційно�правова форма: державна.
5. Назва об’єкта: автомобіль ПАРМ –1М1? 01 на шасі ЗИЛ

131 державний номер №21?69 ЗПС.
Місцезнаходження об’єкта: 72300, Запорізька обл., м. Мелі�

тополь, вул. Ломоносова, 331.
Телефони: (292) 5�00�30, Принцовський В. І.; (292) 72�09�74,

Іщенко Д. В.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом

продажу на аукціоні.
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на

01.10.04 — 71 300,00 грн., балансоутримувач — ВАТ «Траса».
Запланована дата оцінки: 31.12.04.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— немає.
Організаційно�правова форма: державна.
6. Назва об’єкта: автомобіль ЗИЛ 157К державний номер

№56?09 ЗПТ.
Місцезнаходження об’єкта: 72300, Запорізька обл., м. Мелі�

тополь, вул. Ломоносова,331.
Телефони: (292) 5�00�30, Принцовський В. І.; (292) 72�09�74,

Іщенко Д. В.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом

продажу на аукціоні.
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на

01.10.04 — 5 400,00 грн., балансоутримувач — ВАТ «Траса».
Запланована дата оцінки: 31.12.04.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— не�

має.
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Запланована дата оцінки: 31.12.2004.
Термін виконання робіт — 15 календарних днів.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової

вартості об’єкта незавершеного будівництва (ОНБ) для прода�
жу на аукціоні (під добудову).

Назва об’єкта оцінки: ОНБ — наземний перехід від навча?
льного корпусу до колишньої  їдальні, що знаходиться на ба�
лансі Зміївського професійного енергетичного ліцею.

Місцезнаходження об’єкта: 63460, Харківська обл., Зміївсь�
кий р�н, смт Комсомольське, вул. Карла Маркса, 15.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, дов�
гострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
наземний перехід розміром в плані 22 х 6 м, висотою 3 м.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавер�
шеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, не�
матеріальних активів станом на 01.08.2004: обсяг капітальних
вкладень за даними балансу з урахуванням індексації:
9 200,00 (дев’ять тисяч двісті) грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— немає.
Організаційно�правова форма — державна.
Запланована дата оцінки: 31.12.2004.
Термін виконання робіт — 15 календарних днів.
Конкурс відбудеться по кожному об’єкту окремо.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну доку�

ментацію в запечатаному конверті з описом підтвердних доку�
ментів (наказ ФДМУ від 25.11.2003 № 2100):

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до�
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких бу�
де залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оці�
нку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за�
лучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, ви�
даного претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (до�
кумент, який містить відомості про претендента щодо його до�
свіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оціню�
вачів, які працюють у його штатному складі та додатково залу�
чаються ним, з незалежної оцінки майна тощо), практичний до�
свід роботи з незалежної оцінки; один конверт із зазначенням
адреси учасника конкурсу.

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 о 15.00 в Регіонально?
му відділенні ФДМУ по Харківській області за адресою:
61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 3?й під’їзд,
5?й поверх, кімн. 230а.

Тел. для довідок (057) 705�18�59.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій

області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення

незалежної оцінки об’єктів приватизації
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової

вартості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу.
Назва об’єкта оцінки — їдальня, що не увійшла до статутного

фонду КП «Білогірський ремонтно�транспортний завод».
Місцезнаходження об’єкта — Хмельницька обл., смт Білогі�

р’я, вул. Миру, 14.
Запланована дата оцінки об’єкта — 31.01.2005.
Організаційно�правова форма — державна власність.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії та�

кі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (відпо�

відно до Положення про конкурсний відбір експертів, затвер�
дженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100); копію устано�
вчого документа претендента; копії документів, що підтверджу�
ють кваліфікацію оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання зві�
ту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде до�
датково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна; копію сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного
майна України; інформація про претендента, в якій зазначають�
ся досвід роботи, кваліфікація та особистий досвід роботи оці�
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково за�
лучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подіб�
ного майна тощо; один конверт із зазначенням адреси учасни�
ка конкурсу; пропозиції щодо умов оплати відповідно до каль�
куляції витрат та строку виконання робіт (подаються у запеча�
таному конверті).

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єди�
ній одиниці виміру — календарних днях. Конкурсна документа�
ція подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу — практичний
досвід з визначення ринкової вартості подібного майна.

Конкурс відбудеться 17 січня 2005 року о 14.00 в Регіо?
нальному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області за ад?
ресою: м. Хмельницький, вул.Соборна, 75.

Документи приймаються до 12 січня 2005 року (включно).
Телефон для довідок 79�56�16.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктiв оцiночної

дiяльностi, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів

Державна власність.
Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво —

176?квартирний житловий будинок, що знаходиться на ба�
лансi Шевченкiвської дирекцiї залiзничних перевезень Одесь�
кої залiзницi.

Адреса об’єкта оцiнки: 20705, Черкаська обл., м. Смiла, вул.
Б. Хмельницького.

Телефони: (233) 5�31�00, 5�33�64, 5�33�45.
Мета проведення незалежної оцiнки: визначення ринкової ва�

ртості.
Спосіб приватизації: аукціон.
Дата оцінки: 31.12.2004.
Назва об’єкта оцінки: пересувна майстерня для технiчно?

го обслуговування автомобiльної технiки МТО?АТ на базi
ЗIЛ?157 держ. № 12?93, що знаходиться на балансi ВАТ «Че�
ркаське АТП�17154».

Адреса об’єкта оцiнки: м. Черкаси, просп. Хiмiкiв, 47.
Телефон 64�10�55.
Мета проведення незалежної оцiнки: визначення ринкової ва�

ртості.
Спосіб приватизації: аукціон.
Відомості про об’єкт: залишкова вартість — 28 880 грн., рік

випуску — 1970.
Дата оцінки: 31.12.2004.
Комунальна власність.
Назва об’єкта оцінки: нежитловi примiщення першого по?

верху будинку побуту «Лотос», що орендуються ТОВ «Про�
катпобутсервiс».

Адреса об’єкта оцiнки: м. Черкаси, вул. Вернигори, 4.
Телефони: 37�94�46, 37�31�86.
Мета проведення незалежної оцiнки: визначення ринкової ва�

ртості.
Спосіб приватизації: викуп.
Відомості про об’єкт: нежитловi примiщення загальною пло�

щею 44,9 м2.
Дата оцінки: 31.12.2004.
Назва об’єкта оцiнки: частина примiщень п’ятого повер?

ху будинку побуту «Славутич» (кiмн. 37?48, 50).
Адреса об’єкта оцiнки: м. Черкаси, вул. Ленiна�Благовiсна,

105�269.
Телефони: 37�94�46, 45�22�82.
Мета проведення незалежної оцiнки: визначення ринкової ва�

ртості.
Спосіб приватизації: викуп.
Відомості про об’єкт: примiщення загальною площею 333,2 м2.
Дата оцінки: 31.12.2004.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове примiщення третього по?

верху будинку побуту «Лотос», що орендується ПП Токарен�
ко С.М.

Адреса об’єкта оцiнки: м. Черкаси, вул. Вернигори, 4 .
Телефони: 37�94�46, 37�31�86.
Мета проведення незалежної оцiнки: визначення ринкової ва�

ртості.
Спосіб приватизації: викуп.
 Відомості про об’єкт: нежитлове примiщення загальною пло�

щею 12 м2.
Дата оцінки: 31.12.2004.
Назва об’єкта оцінки: примiщення четвертого поверху бу?

динку побуту «Славутич» (кiмн. 54).
Адреса об’єкта оцiнки: м. Черкаси, вул. Ленiна�Благовiсна,

105�269.
Телефони: 37�94�46, 45�22�82.
Мета проведення незалежної оцiнки: визначення ринкової ва�

ртості.
Спосіб приватизації: викуп.
 Відомості про об’єкт: примiщення загальною площею 29,24 м2.
Дата оцінки: 31.12.2004.
Учасники конкурсу подають до регiонального вiддiлення кон�

курсну документацiю в запечатаному конвертi з описом пiдтве�
рдних документiв:

До пiдтвердних документiв належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою, (вiдпо�

вiдно до Положення про конкурсний вiдбiр суб’єктiв оцiночної
дiяльностi, затвердженого наказом ФДМУ вiд 25.11.2003
№ 2100); копiя установчого документа претендента; копії ква�
лiфiкацiйних документiв оцiнювачiв, якi працюють у штатному
складi та яких буде залучено до проведення оцiнки та пiдпи�
сання звiту про оцiнку майна; письмовi згоди оцiнювачiв, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робiт з
оцiнки майна та пiдписання звiту про оцiнку майна, завiренi їх�
нiми особистими пiдписами; копiя сертифiката суб’єкта оцiно�
чної дiяльностi, виданого претенденту Фондом державного
майна України; iнформацiя про претендента (документ, який
мiстить вiдомостi про претендента щодо його досвiду роботи,
квалiфiкацiї та особистого досвiду роботи оцiнювачiв, якi пра�
цюють у його штатному складi та додатково залучаються ним,
з незалежної оцiнки майна, у т. ч. подiбного майна тощо).

Конкурсну документацiю слiд подавати до загального вiддiлу
Регiонального вiддiлення ФДМУ по Черкаськiй областi за чоти�
ри робочі днi до оголошеної дати проведення конкурсу (включ�
но). Останнiй день подання заяв — 14 січня 2005 р.

 Конкурсна пропозицiя претендента подається в окремо за�
печатаному конвертi i має мiстити пропозицiю щодо вартостi
виконання робiт, калькуляцiї витрат, пов’язаних з виконанням
робiт, а також термiну виконання робiт.

До подачі заяви до регіонального відділення оцінювач пови�
нен ознайомитися з об’єктом оцінки.

Конкурс відбудеться 20 сiчня 2005 року в Регіонально?
му відділенні ФДМУ по Черкаській області за адресою:
18000, м. Черкаси, бульв.Шевченка,185.

Тел. для довідок: 37�26�60, 37�29�71, 37�30�90, 37�29�82.

Організаційно�правова форма: державна.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна,

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.03 № 1891.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійс�
нюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір су�
б’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду дер�
жавного майна України від 25.11.03 № 2100 і зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України від 19.12.03 № 1194/8515.

Претендентам потрібно подати в запечатаному конверті до�
кументацію з описом підтвердних документів:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до�
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких бу�
де залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оці�
нку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за�
лучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; копії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, ви�
даного претенденту Фондом державного майна України; інфо�
рмацію про претендента ( документ, який містить відомості про
претендента, щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особи�
стого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатно�
му складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна тощо); один конверт із за�
значенням адреси претендента.

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.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відді�
лу регіонального відділення ФДМУ (кімната № 767) до 06.01.05
(включно).

Конкурс відбудеться 12.01.05 у кімнаті № 748 о 14.00
за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164. Телефон для
довідок  13?50?29.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки

майна станом на 31.12.04
Нежитлове приміщення площею 22,1 м2 (частина примі�

щення магазину № 32), що знаходиться на балансі ВАТ «Хлібо�
завод «Залізничник» і орендується ПП «Лілея».

Юридична адреса: м. Суми, вул. Привокзальна, 13.
Нежитлове приміщення площею 55,0 м2, що знаходить�

ся на балансі Дирекції єдиного замовника Ковпаківського райо�
ну і орендується приватним підприємцем О. П. Троцьким.

Юридична адреса: м. Суми, вул. Металургів, 17.
Спосіб приватизації зазначених об’єктів: викуп.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна,

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 №1891.

Претенденти подають таку конкурсну документацію: заяву на
участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого
документа претендента; копію свідоцтва платника податку; ко�
пії кваліфікаційних документів оцінювачів (у тому числі копії по�
свідчень про підвищення кваліфікації), які працюють у штатно�
му 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
особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформацію про претендента (документ, який містить
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі�
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у
його штатному складі та додатково залучаються ним, з неза�
лежної 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, якщо він не визначений в інфор�
мації про проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться 19 січня 2005 року о 10.00 за ад?
ресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4?й поверх, кімн.
3.

Кінцевий термін подачі конкурсної документації — 13 січня
2005 року (включно).

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області

про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності

Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка вар�
тості об’єкта, що приватизується шляхом викупу.

Назва об’єкта оцінки: їдальня, що знаходиться на балансі
ВАТ «Харківський завод металевих конструкцій». Збереження
профілю діяльності два роки.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, пр. Московсь�
кий, 251.

Галузь народного господарства, основні види продукції (по�
слуг), що виробляються: громадське харчування.

Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення їдальні загаль�
ною площею 375,4 м2 на першому поверсі в будівлі літ. А�2, рік
побудови — 1970 р.

Балансова залишкова вартість основних засобів станом на
01.08.2004: 51 423,79 грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— не�
має.

Організаційно�правова форма: державна.
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На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності
(СОД) для проведення незалежної оцінки об’єктів соціа�
льної сфери державної власності: їдальні на 330 місць,
що перебуває на балансі ЗАТ «Чернівецький маши?
нобудівний завод» (м. Чернівці, вул. Прутська, 16б) з ме�
тою приватизації шляхом викупу; їдальні на 300 місць,
що перебуває на балансі ЗАТ «Чернівецький маши?
нобудівний завод» (м. Чернівці, вул. Прутська, 16д) з ме�
тою приватизації шляхом викупу, призначений на
16.12.2004 надійшли дві заяви — від ТОВ «Міжнародний
Бізнес Центр» (м. Київ, вул. Хрещатик, 44) та дочірнього
підприємства «Лекс» (м. Київ, вул. Хрещатик, 44а). Ура�
ховуючи те, що вартість виконання робіт з незалежної оці�
нки зазначених об’єктів приватизації, запропонована
обома СОД є завищеною, комісія вирішила відмовитись
від пропозицій вищезгаданих суб’єктів оціночної діяль�
ності. Конкурс визнано таким, що не відбувся, а також
оголошено повторне проведення конкурсу з відбору СОД
для виконання незалежної оцінки вищезазначених об’�
єктів приватизації.

Ураховуючи, що на конкурс з відбору суб’єктів оціноч�
ної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта
малої приватизації державної власності — прибудинко?
вої споруди сараю (літ. Б) до будівлі колишнього
медпункту (Чернівецька обл., Кіцманський р�н, с. Сухо�
верхів, вул. Центральна, 31), що знаходиться на балансі
ТОВ «Суховерхівське», з метою подальшої приватизації
шляхом продажу на аукціоні, призначений на 16.12.2004,
не надійшло заяв, конкурс визнано таким, що не відбув�
ся, та оголошено повторне проведення конкурсу з відбо�
ру СОД для виконання незалежної оцінки вищезазначе�
ного об’єкта малої приватизації.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області

про повторне оголошення конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності з метою проведення

незалежної оцінки майна
Назва об’єкта оцінки: об’єкт соціальної сфери — їдальня

на 330 місць.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової ва�

ртості об’єкта для приватизації його шляхом викупу.
Місцезнаходження об’єкта: м. Чернівці, вул. Прутська, 16б.
Назва підприємства, на балансі якого знаходиться об’єкт: ЗАТ

«Чернівецький машинобудівний завод».
Місцезнаходження підприємства: м. Чернівці, вул. Прутська,

16.
Телефон (03722) 55�34�78.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні):

ні.
Запланована дата оцінки: 30.12.2004.
Назва об’єкта оцінки: об’єкт соціальної сфери — їдальня

на 300 місць.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової ва�

ртості об’єкта для приватизації його шляхом викупу.
Місцезнаходження об’єкта: м. Чернівці, вул. Прутська, 16д.
Назва підприємства, на балансі якого знаходиться об’єкт: ЗАТ

«Чернівецький машинобудівний завод».
Місцезнаходження підприємства: м. Чернівці, вул. Прутська,

16.
Телефон: (03722) 55�34�78.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні):

ні.
Запланована дата оцінки: 31.12.2004.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення

конкурсну документацію, яка подається в запечатаному конве�
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
До підтвердних документів належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відпо�
відно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003
№ 2100, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
19.12.2003 № 1194/8515); копія установчого документа прете�
ндента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю�
ють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оці�
нки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оці�
нювачів, яких буде додатково залучено претендентом до про�
ведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку май�
на, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката су�
б’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер�
жавного майна України; інформація про претендента (документ,
який містить відомості про претендента щодо його досвіду ро�
боти, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна,
тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатано�
му конверті і повинна містити пропозицію щодо вартості вико�
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт,
а також терміну виконання робіт, не більшому, ніж зазначено в
інформації про проведення конкурсу.

Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наяв�
ність:

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта
оцінки, що повинна підтверджуватися чинними кваліфікаційни�
ми документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до По�
рядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному ре�
єстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міні�
стерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки май�
на, зокрема подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з

оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх осо�
бистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено су�
б’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

Конкурсна комісія розглядатиме лише такі пропозиції прете�
ндентів, у яких термін виконання робіт становитиме не більше
10 днів. Термін виконання робіт слід зазначати в єдиній одини�
ці виміру — календарних днях.

Конкурс відбудеться 20 січня 2005 р. об 11.00 у Регіо?
нальному відділенні Фонду державного майна України по
Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Ко?
билиці, 21а, к. 6.

Кінцевий термін прийняття конкурсної документації до зага�
льного відділу Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій
області — 14 січня 2005 р. до 16.45, за адресою: м. Чернівці,
вул. Л.Кобилиці, 21а. Телефон для довідок 55�75�28.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області

про повторне оголошення конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності з метою проведення незалежної

оцінки майна
Назва об’єкта оцінки: прибудинкова споруда сараю (літ.Б) до

будівлі колишнього медпункту.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової

вартості об’єкта для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: 59307, Чернівецька обл., Кіцман�

ський р�н, с. Суховерхів, вул. Центральна, 31.
Назва підприємства, на балансі якого знаходиться об’єкт:

ТОВ «Суховерхівське».
Місцезнаходження підприємства: 59307, Чернівецька обл.,

Кіцманський р�н, с. Суховерхів, вул. Колгоспна, 1.
Телефон (236) 2�15�64.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні):

ні.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.11.2004 .
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення

конкурсну документацію, яка подається в запечатаному конве�
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповід�
но до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної дія�
льності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100,
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
19.12.2003 № 1194/8515); копія установчого документа прете�
ндента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю�
ють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оці�
нки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оці�
нювачів, яких буде додатково залучено претендентом до про�
ведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку май�
на, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката су�
б’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер�
жавного майна України; інформація про претендента (документ,
який містить відомості про претендента щодо його досвіду ро�
боти, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна,
тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатано�
му конверті і повинна містити пропозицію щодо вартості вико�
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт,
а також терміну виконання робіт, не більшому, ніж зазначено в
інформації про проведення конкурсу.

Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наяв�
ність:

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта
оцінки, що повинна підтверджуватися чинними кваліфікаційни�
ми документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до По�
рядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному ре�
єстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міні�
стерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки май�
на, зокрема подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх осо�
бистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено су�
б’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

Конкурсна комісія розглядатиме лише такі пропозиції прете�
ндентів, у яких термін виконання робіт становитиме не більше
10 днів. Термін виконання робіт слід зазначати в єдиній одини�
ці виміру — календарних днях.

Конкурс відбудеться 20 січня 2005 р. об 11.00 у Регіо?
нальному відділенні Фонду державного майна України по
Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Ко?
билиці, 21а, к.6.

Кінцевий термін прийняття конкурсної документації до зага�
льного відділу Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій
області — 14 січня 2005 р. до 16.45, за адресою: м. Чернівці,
вул. Л.Кобилиці, 21а. Телефон для довідок 55�75�28.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких

буде залучено до проведення незалежної оцінки об’єктів
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяль�

ності для оцінки визнано:
об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим,— незаве�

ршене будівництво корпусу №12, що знаходиться на балансі
КРНДІ ім. Сеченова, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул.
Полікурівська, 25 — Інститут «КрымГИИНТИЗ»;

об’єкт державної власності групи А — нежитлові приміщення
загальною площею 48 м2, що знаходяться на балансі Адмініст�
рації парків — пам’яток садово�паркового мистецтва загаль�
нодержавного призначення «Місхорський», «Масандрівський»,
«Лівадійський» і орендуються ТОВ «Ренесанс – Південь», Авто�
номна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Парковий проїзд, 1/2 –
Консалтингова фірма «Агентство нерухомості та оцінки майна
«Паритет 2000»;

об’єкт державної власності групи А — нежитлові приміщення
загальною площею 175,2 м2, що знаходяться на балансі Адмі�
ністрації парків – пам’яток садово�паркового мистецтва зага�
льнодержавного призначення «Місхорський», «Масандрівсь�
кий», «Лівадійський» і орендуються ТОВ «Ренесанс – Південь»,
Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Парковий проїзд,
1/2 — Консалтингова фірма «Агентство нерухомості та оцінки
майна «Паритет 2000»;

об’єкт державної власності групи А — нежитлові приміщення
бази «Нова Яйла» загальною площею 8 207,8 м2, що знаходять�
ся на балансі Адміністрації парків — пам’яток садово�паркового
мистецтва загальнодержавного призначення «Місхорський»,
«Масандрівський», «Лівадійський» і орендуються ТОВ «ЮБК�
Інвест», Автономна Республіка Крим, м. Ялта, с�ще Горний —
Підприємство «Далекс – Експерт»;

об’єкт державної власності групи А — теплиці № 1, 2, 3, 4, 5
(літ. Г) та господарсько�побутові приміщення загальною пло�
щею 604,9 м2 (літ. Д, Є, Ж), що знаходяться на балансі Адмініс�
трації парків — пам’яток садово�паркового мистецтва загаль�
нодержавного призначення «Місхорський», «Масандрівський»,
«Лівадійський» і орендуються ТОВ «ЮБК — Курортбуд», Авто�
номна Республіка Крим, м. Алупка, Дворцове шосе, 3 та Дво�
рцове шосе, 7 — Інститут «КрымГИИНТИЗ»;

об’єкт державної власності групи А — нежитлові приміщення
загальною площею 547,5 м2, що знаходяться на балансі Адмі�
ністрації парків — пам’яток садово�паркового мистецтва зага�
льнодержавного призначення «Місхорський», «Масандрівсь�
кий», «Лівадійський» і орендуються ТОВ «Ренесанс�Південь»,
Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Парковий проїзд, 5в
— Консалтингова фірма «Агентство нерухомості та оцінки май�
на «Паритет 2000»;

майно, що належить Автономній Республіці Крим,— майно
(будівля та технологічне устаткування), орендоване Сімферо�
польською та Кримською єпархією Української Православної
Церкви, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ге�
роїв Аджимушкая, 7 — ПП «Крим�Експерт» (Кочетков);

об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим,— ЦМК па�
нсіонату «Голубая волна», Автономна Республіка Крим, м. Алу�
шта, пров. Перкопський, 7 — Підприємство «Северін�
Консалтинг»;

об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим,— будівля
гаража�складу, розташованого на території РКС «Сімеїз» та зна�
ходиться на балансі СМП «СК «Росія», Автономна Республіка
Крим, смт Сімеїз, вул. Радянська, 3 — Консалтингова фірма.
«Агентство нерухомості та оцінки майна «Паритет 2000»;

об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим,— будівлі
та споруди виробничої бази БУ�35, що орендується ТОВ
«БУ�35», Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Дарсанів�
ська, 3 — ПП «Крим�Експерт» (Кочетков);

об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим,— нежит�
лові приміщення цокольного поверху, розташовані у житлово�
му будинку, що не увійшли до статутного фонду ВАТ «Сантех�
пром» та передані у користування за договором оренди ВКФ
«Реверс», Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул.
Крупської, 4 — Кримський республіканський центр обліку не�
рухомого майна;

об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим,– незавер�
шене будівництво будівель та споруд санаторного піонертабо�
ру на 400/200 місць, що не увійшов до статутного фонду ВАТ
«Євпаторіябуд», Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул.
Чкалова — ПП «Крим�Експерт» (Кочетков);

об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим,— примі�
щення будівлі, що знаходиться на балансі РБУ зеленого будів�
ництва та комплексного благоустрою, орендовані ВАТ «Пиво�
безалкогольний комбінат «Крим», Автономна Республіка Крим,
м. Сімферополь, вул. Карла Маркса, 7 — Інститут «КрымГИИНТИЗ».

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
який відбувся 02.12.2004 у Регіональному відділенні

ФДМУ по Донецькій області, з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення

незалежної оцінки майна
Переможцями конкурсу визнано:
1. Нежитлове вбудоване приміщення першого поверху гур�

тожитку № 1 (харчовий блок) та підвальне приміщення загаль�
ною площею 369,1 м2, що знаходяться на балансі Донецького
державного університету економіки і торгівлі ім. М.Туган�
Барановського і орендуються суб’єктом підприємницької дія�
льності — фізичною особою Варданян А.Л. Місцезнаходження
об’єкта: м. Донецьк, вул. Університетська, 99,— ТОВ «ДАН».

2. Введення зовнішнього водопроводу та зовнішньої каналі�
зації, що знаходяться на балансі ВАТ «Коксохімпроект». Місце�
знаходження об’єкта: м. Донецьк, вул. Первомайська, 12,— ПП
«Фірма «Інженер».

3. Окреме індивідуально визначене майно — група інвентар�
них об’єктів у складі 126 од., що не увійшла до статутного фон�
ду ВАТ «Маркохім» і знаходиться на його балансі. До складу май�
на входять 8 виробничих будівель, відстійники, мережі каналі�
зації, градирні, очисні споруди, резервуари, збірники, колек�
тори, водопровід, флотатори, мережі водопостачання, міжце�
хові комунікації, засувки. Місцезнаходження об’єкта: м. Маріу�
поль, вул. Набережна, 21,— ТОВ НКУФ «Універсал�консалтинг».

4. Нежитлове вбудоване приміщення площею 310,5 м2, що
знаходиться на балансі дочірнього підприємства «Житлово�
комунальний відділ» ВАТ «Донбасенергобуд» і орендується ПП
«Армада�Плюс». Місцезнаходження об’єкта: м. Донецьк, вул.
Челюскінців, 148,— ТОВ «ДАН».
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5. Обладнання м’ясного та молочного цехів, що знаходиться
на балансі ОП «Азовське морське пароплавство», у кількості 23
одиниці (м’ясорубка, машини для розпилювання костей та ва�
куумної упаковки, вмивальник, кумтер, льодогенератори,
трансформатор, сейфи, контейнери, калькулятор, огороджен�
ня з естакадою, ваги, дизель�генератор, автомобіль для транс�
портування м’яса та інше обладнання). Місцезнаходження об’�
єкта: Донецька обл., Першотравневий р�н, с. Огородне,— СПД
ФО Ганжа Б.М.

6. Об’єкт державної власності (гр. А) — автомобіль «Тойота»,
державний № 389�23 ЕВ, що знаходиться на балансі ОП «Азов�
ське морське пароплавство». Місцезнаходження об’єкта: м.
Маріуполь, пр. Адмірала Луніна, 89,— ТОВ «Інтербізнесконса�
лтинг».

7. Об’єкт державної власності (гр. А) — автомобіль «Тойота»,
державний № 389�24 ЕВ, що знаходиться на балансі ОП «Азов�
ське морське пароплавство». Місцезнаходження об’єкта: м.
Маріуполь, пр. Адмірала Луніна, 89,— ТОВ «Інтербізнесконса�
лтинг».

8. Об’єкт державної власності (гр. А) — автомобіль «Тойота»,
державний № 34�22 ДО, що знаходиться на балансі ОП «Азов�
ське морське пароплавство». Місцезнаходження об’єкта: м.
Маріуполь, пр. Адмірала Луніна, 89,— ТОВ «Інтербізнесконса�
лтинг».

9. Об’єкт державної власності (гр. А) — автомобіль «Тойота»
державний № 050�83 ЕВ, що знаходиться на балансі ОП «Азов�
ське морське пароплавство». Місцезнаходження об’єкта: м.
Маріуполь, пр. Адмірала Луніна, 89,— ТОВ «Інтербізнесконса�
лтинг».

10. Об’єкт державної власності (гр. А) — автомобіль «Тойо�
та», державний № 905�90 ЕВ, що знаходиться на балансі ОП
«Азовське морське пароплавство». Місцезнаходження об’єкта:
м. Маріуполь, пр. Адмірала Луніна, 89,— ТОВ «Інтербізнескон�
салтинг».

11. Об’єкт державної власності (гр. А) — автомобіль «Тойо�
та», державний № 74�97 ДОД, що знаходиться на балансі ОП
«Азовське морське пароплавство». Місцезнаходження об’єкта:
м. Маріуполь, пр. Адмірала Луніна, 89,— ТОВ «Інтербізнескон�
салтинг».

12. Об’єкт державної власності (гр. А) — автомобіль «Камаз»
(водовоз), державний № 91�91 ДОФ, що знаходиться на бала�
нсі ОП «Азовське морське пароплавство». Місцезнаходження
об’єкта: м. Маріуполь, пр. Адмірала Луніна, 89,— ТОВ «Інтербі�
знесконсалтинг».

13. Кінно�спортивна база «Локомотив» загальною площею
3 283,16 м2, що знаходиться на балансі Донецької дистанції ци�
вільних споруд та водопостачання, у складі: контора кінно�спо�
ртивної школи 96 м2; трансформаторний кіоск 32,96 м2; стайня
135 м2; арочні споруди; підвал кінно�спортивної школи 128 м2;
басейн для плавання 75,9 м2; адміністративна будівля з мане�
жем 1 847,9 м2; сіносховища 90,20 м2; літній денник 859,3 м2;
гараж 17,9 м2; трибуна на 3 яруси; огорожа та майно. Місце�
знаходження об’єкта: м. Макіївка, вул. Меліоративна, 13,— ТОВ
«Донецьке підприємство експертної оцінки».

14. Частина бази відпочинку «Черемушки» (чотири житлових
будиночка, навіс, літня кухня). Місцезнаходження об’єкта: м.
Красний Лиман, с. Щурове,— СПД ФО Острик Т.В.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Івано?Франківській області про підсумки

конкурсу, який відбувся 21.12.2004
Назва об’єкта: необоротні активи ЦМК структурного підроз�

ділу Пасічанський кар’єр нерудних копалин «Нерудник».
Адреса об’єкта: Івано�Франківська обл., Надвірнянський

р�н, с. Пнів.
Мета проведення незалежної оцінки — приведення основ�

них засобів до ринкової вартості.
Переможцем визнано — ТОВ «Прикарпатексперт».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області про

підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення

незалежної оцінки об’єктів приватизації,
що відбувся 10 грудня 2004 року

Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — Одеське оренд�
не автотранспортне підприємство «АТП�15154». Місцезнаходжен�
ня об’єкта: 65059, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 9а. Викуп.

Переможцем конкурсу визнано: Консалтингову компанію
«Сейл Прайс Компані».

Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 125,9
м2, орендується МПП «Еллада�Центр» та знаходиться на бала�
нсі ВАТ «Тексод». Місцезнаходження об’єкта: 65072, м. Одеса,
вул. Генерала Петрова, 48а. Викуп.

Переможцем конкурсу визнано: ПП «Булат». .
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 152,5

м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Одеський завод «Центро�
лит». Місцезнаходження об’єкта: 65069, м. Одеса, вул. Героїв
Сталінграду, 62. Викуп.

Переможцем конкурсу визнано: ПП «Булат».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області про

підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення

незалежної оцінки об’єктів приватизації,
що відбувся 15 грудня 2004 року

1. Назва об’єкта: майно трансформаторної підстанції, що зна�
ходиться на балансі ВАТ «Робітничого постачання». Місцезна�
ходження об’єкта: 65098, м. Одеса, вул. Новікова, 2а. Викуп.

Переможцем конкурсу визнано: ПП «Аналітик».
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого по�

верху п’ятиповерхового житлового будинку площею 75 м2, що
знаходяться на балансі ВАТ «Одеський завод «Центролит» і оре�
ндуються фізичною особою СПД «ШОР С.Г.» Місцезнаходжен�
ня об’єкта: 65069, м. Одеса, вул. Героїв Сталінграду, 62. Викуп.

Переможцем конкурсу визнано: ПП «Булат».
3. Назва об’єкта оцінки: лікувально�діагностичний і лабора�

торний комплекс, що знаходяться на балансі Державного під�
приємства «Український науково�дослідний інститут морської
медицини». Місцезнаходження об’єкта: 65049, м. Одеса, вул.
Суднобудівна, 1. Викуп.
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Переможцем конкурсу визнано: ДТ «Симтраст».
4. Нежитлові приміщення площею 54,2 м2, що знаходяться

на балансі ВАТ «Одеський завод «Центролит» і орендуються фі�
зичною особою Дубонос Г.М. Місцезнаходження об’єкта: 65069,
м. Одеса, вул. Героїв Сталінграду, 62. Викуп.

Переможцем конкурсу визнано: ПП «Булат».
5. Нежитлові приміщення площею 189,4 м2, що знаходяться

на балансі ВАТ «Одеський завод «Центролит» і орендуються фі�
зичною особою Кашніковим В.П. Місцезнаходження об’єкта:
65069, м. Одеса, вул. Героїв Сталінграду, 62. Викуп.

Переможцем конкурсу визнано: ПП «Булат».
6. Нежитлові приміщення площею 17,5 м2, що знаходяться на

балансі ВАТ «Чорноморгідробуд» і ПП Плоскіна В.В. Місцезнахо�
дження об’єкта: 65069, м. Одеса, Фонтанська дорога, 67а. Викуп.

Переможцем конкурсу визнано: ПП «Булат».

ПІДСУМКИ  КОНКУРСУ,
що відбувся 17.12.2004 в Регіональному відділенні

ФДМУ по Сумській області з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки

майна станом на 30.11.04
1. Нежитлове приміщення (магазин № 74), що знаходить�

ся на балансі ВАТ «Хлібозавод «Залізничник» і орендується
приватним підприємцем А. В. Гец, за адресою: Сумський р�
н, ст. Сироватка, с. Н. Сироватка. Конкурсною комісією при�
йнято рішення про укладання договору на проведення не�
залежної оцінки з учасником конкурсу — суб’єктом оціноч�
ної діяльності приватним підприємцем Пунько В. М., м. Су�
ми.

2. Нежитлове приміщення площею 31,9 м2, що знаходиться
на балансі ВАТ «Центролит» і орендується приватним підпри�
ємцем І. В. Панчуком, за адресою: м. Суми, вул. Курська, 125.
Переможець: суб’єкт оціночної діяльності приватний підпри�
ємець Шевич Т. Є., м. Суми.

3. Нежитлове приміщення площею 53,8 м2, що знаходиться
на балансі ВАТ «Центролит», за адресою: м. Суми, вул. Курсь�
ка, 125. Переможець: суб’єкт оціночної діяльності приватний
підприємець Шевич Т. Є., м. Суми.

ПІДСУМКИ  КОНКУРСУ,
який відбувся 13.12.2004 в Регіональному відділенні
ФДМУ по Хмельницькій області, з відбору суб’єктів

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежних оцінок об’єктів

Переможцями конкурсу визнано:
по прибудованому до гуртожитку приміщенню площею

177,27 м2 у м. Хмельницький по вул. Чкалова, 20/1, що не увійш�
ло до статутного фонду ВАТ «Завод Нева» — Хмельницьку фі�
лію Державного підприємства «Державного науково�
дослідного та проектно�вишукувального інституту «НДІпроект�
реконструкція», м. Хмельницький;

по частині прибудованого приміщення до житлового будин�
ку в м. Хмельницький по вул. Тернопільська, 34/1, що не увійш�
ла до статутного фонду ВАТ «Катіон» — ТОВ «Хмельницькстан�
дартсервіс», м. Хмельницький.

ІНФОРМАЦІЯ
ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору

суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для визначення:

початкової вартості пакета акцій ВАТ «Випробувальний
центр «ТЕСТ» розміром 93,86% статутного фонду госпо?
дарського товариства, з метою продажу за конкурсом;

початкової вартості пакета акцій ВАТ «Завод напівпро?
відників» розміром 99,99% статутного фонду господар?
ського товариства, з метою продажу за конкурсом.

1. Пакет акцій відкритого акціонерного товариства
(ВАТ) «Випробувальний центр «ТЕСТ»розміром 93,86%
статутного фонду господарського товариства.

Місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9;
тел/факс: (044)566�11�67.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення початко�
вої вартості пакета акцій ВАТ «Випробувальний центр «ТЕСТ»
розміром 93,86% статутного фонду господарського товари�
ства, з метою продажу за конкурсом.

Галузь народного господарства, вид діяльності, основні ви�
ди продукції (послуг), що виробляються: наука та наукове об�
слуговування; випробування телевізійної, обчислювальної
техніки, засобів зв’язку.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком, шт.:

основних засобів — 143, у т.ч. виробничий корпус — 1;
довгострокових фінансових інвестицій — 3.
Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарсь�

кого товариства, тис. грн.: 1 880,58.
Балансова залишкова вартість станом на 30.09.04, тис. грн.:

основних засобів — 1 700,0.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— не�

має.
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) «Завод напівпровідників» розміром 99,99% стату?
тного фонду господарського товариства.

Місцезнаходження: 69600, м. Запоріжжя, вул. Теплічна, 16;
тел.: (0612) 35�62�54, тел./факс: 89�30�66.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення початко�
вої вартості пакета акцій ВАТ «Завод напівпровідників» роз�
міром 99,99% статутного фонду господарського товариства,
з метою продажу за конкурсом.

Галузь народного господарства, вид діяльності, основні ви�
ди продукції (послуг), що виробляються: металургія; виробни�
цтво хімічної продукції для промислових цілей та напівпровід�
никових матеріалів.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком, шт.:

основних засобів —2 356,
нематеріальних активів — 3,
незавершеного будівництва — 1.
Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарсько�

го товариства, тис. грн.: 63 571,0.
Балансова залишкова вартість станом на 30.09.04, тис. грн.:
основних засобів — 72 474,0;
нематеріальних активів —1 023,0;
незавершеного будівництва — 2 344,0.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— так.
Дата оцінки: 31.12.04.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна,

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.03 № 1891.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій�
снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 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’єкта,

що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними докумен�
тами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному
реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстра�
ції фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінюва�
чів, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 19.12.01 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 28.12.01 за № 1092/6283;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки
майна, зокрема, подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх осо�
бистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено
суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки май�
на;

у разі необхідності — спеціального дозволу на провадження
діяльності, пов’язаною з державною таємницею, виданого су�
б’єкту оціночної діяльності, або відповідних допусків у оціню�

вачів, 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 Фонду державно�
го майна України конкурсну документацію, яка складається з
конкурсної пропозиції та підтвердних документів.

До підтвердних документів належить:
заява на участь у конкурсі (за встановленою формою); ко�

пія 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 дода�
тково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами (у тому числі тих, що працюють за су�
місництвом); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом державного майна України; ін�
формація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучаються ним, з незалеж�
ної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у 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 6 січня 2005 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 12 січня 2005 року.
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Відповідно до наказу ФДМУ від 14.12.2004
№ 2819 у зв’язку з отриманням Колеснико?
вим С. М. нового кваліфікаційного свідоцтва оці?
нювача від 19.06.2004 МФ № 1171, виданого
ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу, анульова?
но свідоцтво про реєстрацію в Державному ре?
єстрі оцінювачів від 14.03.2002 № 427, видане
ФДМУ Колесникову С. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 14.12.2004
№ 42820 у зв’язку з отриманням Кисельовим В. Д.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1168, виданого ФДМУ і Міжна�
родним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва?
чів від 14.03.2002 № 428, видане ФДМУ Кисе?
льову В. Д.

Відповідно до наказу ФДМУ від 14.12.2004 № 2822
у зв’язку з отриманням Кібенком А. С. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1169, виданого ФДМУ і Міжна�
родним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва?
чів від 02.07.2002 № 1272, видане ФДМУ Кібен?
ку А. С.

Відповідно до наказу ФДМУ від 13.12.2004 № 2794
у зв’язку з отриманням Маковецьким Л. М. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
13.11.2004 ЦМК № 159, виданого ФДМУ і Міжна�
родним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва?
чів від 29.07.2003 № 457, видане ФДМУ Мако?
вецькому Л. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 13.12.2004 № 2795
у зв’язку з отриманням Зеленським Ю. М. ново?
го кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1161, виданого ФДМУ і Міжна�
родним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва?

ІНФОРМАЦІЯ
ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів

оціночної діяльності, які будуть залучені для
визначення вартості пакета акцій

ДАКХ «Чорноморський суднобудівний завод»,
з метою продажу на фондовій біржі

 Пакет акцій ДАКХ «Чорноморський суднобудівний завод».
 Місцезнаходження: 54001, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1.
Тел. 47�65�77, тел./факс:  47�64�92.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості

пакета акцій ДАКХ «Чорноморський суднобудівний завод», з
метою продажу на фондовій біржі.

Галузь народного господарства, вид діяльності, основні ви�
ди продукції (послуг), що виробляються: суднобудівна про�
мисловість.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком, шт.:

основних засобів — 43,
незавершеного будівництва — 58,
нематеріальних активів — 2,
довгострокових фінансових інвестицій — 9.
Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарсь�

кого товариства, тис. грн.: 324 195,52.
Балансова залишкова вартість станом на 30.09.04, тис. грн.:
основних засобів — 12 296,0;
незавершеного будівництва — 25 780,0;
нематеріальних активів — 479,0.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— так.
Дата оцінки: 30.11.04.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.03 № 1891.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій�
снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом  Фо�

нду 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’єкта,

що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними докумен�
тами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному
реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстра�
ції фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінюва�
чів, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 19.12.01 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 28.12.01 за № 1092/6283;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки май�
на, зокрема, подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх осо�
бистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено
суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки май�
на;

у разі необхідності — спеціального дозволу на провадження
діяльності, пов’язаною з державною таємницею, виданого су�
б’єкту оціночної діяльності, або відповідних допусків у оціню�
вачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оці�
ночної 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 діяльність
в Україні», якими передбачено здійснення практичної діяльно�
сті з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізація�
ми у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного
майна України   конкурсну документацію, яка складається з кон�
курсної пропозиції та підтвердних документів.

До підтвердних документів належить:
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 оцін�
ки 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 (у тому числі тих, що працюють за сумісництвом);

копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України;

інформація про претендента (документ, який містить 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 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 6 січня 2005 року.

Конкурсна документація подається в запечатаному конве�
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер�
ті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з від�
бору суб’єктів оціночної діяльності». Перепустки до загального
відділу Фонду державного майна України видаються по
вул. Кутузова, 18/7, кімната 411/1. Телефон для довідок
200�36�36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна Укра?
їни 12 січня 2005 року о 15.00.

Н О В И Й    Д О К У М Е Н Т

З метою підвищення ефективності відновлен�
ня платоспроможності підприємств�боржників,
забезпечення контролю за дотриманням чин�
ного законодавства та захисту інтересів держа�
ви в процедурі санації підприємств з держав�
ною часткою більше 50 відсотків,

НАКАЗУЮ:
1. Департаменту з питань управління корпо�

ративними правами держави у ВАТ в 5�денний
термін після отримання планів санації направ�
ляти їх на розгляд та надання пропозицій до
Фонду майна АРК та регіональних відділень
ФДМУ за місцем знаходження підприємств�
боржників.

2. Фонду майна АРК та регіональним відді�
ленням ФДМУ в 10�денний термін надавати
свої пропозиції до ФДМУ (Департамент з пи�
тань управління корпоративними правами
держави у ВАТ).

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2004   м. Київ   № 2908

Щодо анулювання дії дозволу на здійснення діяльності з приватизаційними паперами

На виконання п. 161 розділу XV Закону Укра�
їни «Про Державну програму приватизації на
2000—2002 роки», наказу Фонду державного
майна України від 12.07.1999 № 1324, у зв’яз�
ку з закінченням сертифікатної приватизації та
з метою завершення діяльності фінансових по�
середників з приватизаційними паперами

НАКАЗУЮ:
1. Анулювати дію дозволу на здійснення ко�

мерційної діяльності з приватизаційними  па�
перами  закритому  акціонерному  товариству
інвестиційній компанії «Карпати�Інвест», дозвіл
№ 34, м. Львів.

2. Департаменту стратегії індивідуальної
приватизації (І.Білоцерківець) у десятиденний
термін з дня реєстрації цього наказу проін�
формувати Національний Банк України, Регіо�
нальне відділення Фонду державного майна
України по Львівській області, Державну комі�

сію з цінних паперів та фондового ринку щодо
анулювання дії дозволу зазначеного фінансо�
вого посередника.

3. Департаменту стратегії індивідуальної при�
ватизації (І.Білоцерківець) у десятиденний термін
забезпечити публікацію цього наказу у газеті «Ві�
домості приватизації» та «Державному інформа�
ційному бюлетені про приватизацію».

4. Департаменту взаємодії з Верховною Ра�
дою України, засобами масової інформації та
зв’язків з громадськістю (А. Гриненко) у деся�
тиденний термін забезпечити розміщення цьо�
го наказу на Web�сторінці Фонду державного
майна України.

5. Контроль за виконанням цього наказу по�
класти на заступника Голови Фонду державно�
го майна України Л. Кальніченка.

     Голова Фонду        М. ЧЕЧЕТОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2004  м. Київ  № 2904

Про залучення регіональних відділень ФДМУ до участі у розгляді планів санації підприємств

3. Фонду майна АРК та регіональним від�
діленням ФДМУ здійснювати контроль за ви�
конанням затверджених господарськими су�
дами планів санації підприємств�боржників,
що знаходяться в   регіонах органів привати�
зації.

4. Фонду майна АРК та регіональним відді�
ленням ФДМУ щоквартально надавати звіт до
ФДМУ про хід виконання планів санації підпри�
ємств, що знаходяться в регіонах органів при�
ватизації.

5. Контроль за виконанням цього наказу по�
класти на Першого заступника Голови Фон�
ду  Є. Григоренка.

    Голова Фонду     М. ЧЕЧЕТОВ

чів від 14.03.2002 № 430, видане ФДМУ Зелен?
ському Ю. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 13.12.2004 № 2796
у зв’язку з отриманням Жердєвою Н. О. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1155, виданого ФДМУ і Міжна�
родним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва?
чів від 12.03.2002 № 395, видане ФДМУ Жердє?
вій Н. О.

Відповідно до наказу ФДМУ від 13.12.2004 № 2798
у зв’язку з отриманням Прудніковим О. Б. ново?
го кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1358, виданого ФДМУ і Україн�
ською комерційною школою, анульовано свідоцт?
во про реєстрацію в Державному реєстрі оціню?
вачів від 13.06.2003 № 300, видане ФДМУ Пру?
днікову О. Б.

Відповідно до наказу ФДМУ від 13.12.2004 № 2799
у зв’язку з отриманням Жужомою К. К. нового ква?
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1156, виданого ФДМУ і Міжнародним інсти�
тутом бізнесу, анульовано свідоцтво про реєстра?
цію в Державному реєстрі оцінювачів від
14.03.2002 № 436, видане ФДМУ Жужомі К. К.

Відповідно до наказу ФДМУ від 13.12.2004 № 2800
у зв’язку з отриманням Захаровою Т. Т. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1159, виданого ФДМУ і Міжна�
родним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва?
чів від 29.04.2002 № 815, видане ФДМУ Захаро?
вій Т. Т.

Відповідно до наказу ФДМУ від 13.12.2004 № 2801
у зв’язку з отриманням Велігоновою О. В. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1131, виданого ФДМУ і Міжна�

родним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва?
чів від 28.02.2002 № 378, видане ФДМУ Алекса?
ндренко О. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2843
у зв’язку з отриманням Жуковим В. П. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
02.10.2004 МФ № 1991, виданого ФДМУ і Україн�
ською комерційною школою, анульовано свідоцт?
во про реєстрацію в Державному реєстрі оціню?
вачів від 29.05.2002 № 1067, видане ФДМУ Жу?
кову В. П.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2844
у зв’язку з отриманням Строгановою І. В. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
02.10.2004 МФ № 2060, виданого ФДМУ і Україн�
ською комерційною школою, анульовано свідоцт?
во про реєстрацію в Державному реєстрі оціню?
вачів від 23.01.2002 № 30, видане ФДМУ Стро?
гановій І. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2845
у зв’язку з отриманням Кравцовим О. А. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1175, виданого ФДМУ і Міжна�
родним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва?
чів від 19.08.2002 № 2036, видане ФДМУ Крав?
цову О. А.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2846
у зв’язку з отриманням Трубчаніновим А. А. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
06.11.2004 МФ № 2382, виданого ФДМУ і ТОВ «Ін�
ститут експертизи та управління власністю», анульо?
вано свідоцтво про реєстрацію в Державному
реєстрі оцінювачів від 15.09.2004 № 1585, ви?
дане ФДМУ Трубчанінову А. А.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2847

анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держа?
вному реєстрі оцінювачів від 09.07.2002 № 1359,
видане ФДМУ Смирновій О. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2848
у зв’язку з отриманням Маєвською Г. Т. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1185, виданого ФДМУ і Міжна�
родним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва?
чів від 12.03.2003 № 398, видане ФДМУ Маєв?
ській Г. Т.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2849
у зв’язку з отриманням Мандичевою І. Г. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1190, виданого ФДМУ і Міжна�
родним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва?
чів від 14.03.2002 № 422, видане ФДМУ Манди?
чевій І. Г.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2850
у зв’язку з отриманням Лисіковим Д. Б. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1184, виданого ФДМУ і Міжна�
родним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва?
чів від 30.10.2002 № 3587, видане ФДМУ Лисі?
кову Д. Б.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2851
у зв’язку з отриманням Жадейко О. С. нового ква?
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 02.10.2004
МФ № 1843, виданого ФДМУ і  Міжнародним інсти�
тутом бізнесу, анульовано свідоцтво про реєстра?
цію в Державному реєстрі оцінювачів від
10.07.2002 № 1402, видане ФДМУ Жадейко О. С.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2852
у зв’язку з отриманням Коробовською Н. В. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
13.11.2004 МФ № 2254, виданого ФДМУ і Київсь�
ким коледжем нерухомості, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва?
чів від 21.10.2002 № 3407, видане ФДМУ Коро?
бовській Н. В.

Д О    В І Д О М А
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Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2864
у зв’язку з отриманням Дядченком Г. В. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
13.11.2004 МФ №  2242, виданого ФДМУ і Київсь�
ким коледжем нерухомості, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва?
чів від 14.11.2002 № 3997, видане ФДМУ Дяд?
ченку Г. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2865
у зв’язку з отриманням Боровок В. О. нового ква?
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від
02.10.2004 МФ № 1978, виданого ФДМУ і Україн�
ською комерційною школою, анульовано свідоцт?
во про реєстрацію в Державному реєстрі оціню?
вачів від 08.04.2002 № 631, видане ФДМУ Боро?
вок В. О.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2866
у зв’язку з отриманням Шевченком В. А. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
02.10.2004 МФ № 1876, виданого ФДМУ і Міжна�
родним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва?
чів від 30.07.2002 № 1605, видане ФДМУ Шев?
ченку В. А.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2867
у зв’язку з отриманням Чимбуром Б. С. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
03.07.2004 МФ № 1541, виданого ФДМУ і Цент�
ром післядипломної освіти підприємства «Далекс�
Експерт», анульовано свідоцтво про реєстрацію
в Державному реєстрі оцінювачів від 19.08.2002
№ 2011, видане ФДМУ Чимбуру Б. С.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2868
у зв’язку з отриманням Витвицькою У. Я. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
02.10.2004 МФ № 1792, виданого ФДМУ і Інститу�
том підприємництва та перспективних технологій
при Національному університеті «Львівська політех�
ніка», анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від 15.02.2002
№ 204, видане ФДМУ Витвицькій У. Я.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2869
у зв’язку з отриманням Дірявкою Є. В. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
02.10.2004 МФ № 1985, виданого ФДМУ і Україн�
ською комерційною школою, анульовано свідоцт?
во про реєстрацію в Державному реєстрі оціню?
вачів від 02.04.2002 № 570, видане ФДМУ Ді?
рявці Є. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2870
у зв’язку з отриманням Метрик С. П. нового ква?
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від
02.10.2004 МФ № 2020, виданого ФДМУ і Україн�
ською комерційною школою, анульовано свідоцт?
во про реєстрацію в Державному реєстрі оціню?
вачів від 12.06.2002 № 1176, видане ФДМУ Ме?
трик С. П.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2871 у
зв’язку з отриманням Яхновською Н. В. нового ква?
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 02.10.2004
МФ № 1721, виданого ФДМУ і Колективним підприєм�
ством «Інформаційно�консульта�ційний центр» Україн�
ського товариства оцінювачів, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
від 15.01.2002 № 5, видане ФДМУ Яхновській Н. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2872
у зв’язку з отриманням Глушком М. М. нового ква?
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 13.11.2004
МФ № 2283, виданого ФДМУ і Колективним підпри�
ємством «Інформаційно�консультаційний центр»
Українського товариства оцінювачів, анульовано сві?
доцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оці?
нювачів від 19.11.2003 № 791, видане ФДМУ Глу?
шку М. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2873
у зв’язку з отриманням Ланською Т. І. нового ква?
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 02.10.2004
МФ № 1958, виданого ФДМУ і колективним підпри�
ємством «Інформаційно�консульта�ційний центр»
Українського товариства оцінювачів, анульовано сві?
доцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оці?
нювачів від 29.05.2003 № 237, видане ФДМУ Лан?
ській Т. І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2874
у зв’язку з отриманням Мироненко М. І. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1193, виданого ФДМУ і Міжна�
родним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва?
чів від 28.03.2002 № 557, видане  ФДМУ Миро?
ненко М. І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2875
у зв’язку з отриманням Миргородською В. Д. но?
вого кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
02.10.2004 МФ № 2086, виданого ФДМУ і Україн�
ською комерційною школою, анульовано свідоцт?
во про реєстрацію в Державному реєстрі оціню?
вачів від 28.01.2002 № 37, видане ФДМУ Мир?
городській В. Д.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2876
у зв’язку з отриманням Ніколабаєм О. А. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
13.11.2004 МФО № 2264, виданого ФДМУ і Київ�
ським коледжем нерухомості, анульовано свідоц?
тво про реєстрацію в Державному реєстрі оціню?
вачів від 02.07.2002 № 1277, видане ФДМУ Ні?
колабаю О. А.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2877
у зв’язку з отриманням Храмовим О. П. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
02.10.2004 МФ № 2073, виданого ФДМУ і Україн�
ською комерційною школою, анульовано свідоцт?
во про реєстрацію в Державному реєстрі оціню?
вачів від 12.06.2002 № 1173, видане ФДМУ Хра?
мову О. П.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2878
у зв’язку з отриманням Вознюк О. І. нового ква?
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від
13.11.2004 МФ № 2238, виданого ФДМУ і Київсь�
ким коледжем нерухомості, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва?
чів від 19.08.2002 № 1981, видане ФДМУ То?
менчук О. І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2879
у зв’язку з отриманням Тевелєвою Р. Р. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
02.10.2004 МФ № 1937, виданого ФДМУ і Харків�
ським центром науково�технічної та економічної ін�
формації, анульовано свідоцтво про реєстрацію
в Державному реєстрі оцінювачів від 16.04.2002
№ 679, видане ФДМУ Тевелєвій Р. Р.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2880
у зв’язку з отриманням Жилінковою О. М. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1307, виданого ФДМУ і Україн�
ською комерційною школою, анульовано свідоцт?
во про реєстрацію в Державному реєстрі оціню?
вачів від 30.07.2002 № 1603, видане ФДМУ Жи?
лінковій О. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2881
у зв’язку з отриманням Простак Л. М. нового ква?
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від
02.10.2004 МФ № 2039, виданого ФДМУ і Україн�
ською комерційною школою, анульовано свідоцт?
во про реєстрацію в Державному реєстрі оціню?
вачів від 29.05.2002 № 1068, видане ФДМУ Про?
стак Л. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2882
у зв’язку з отриманням Гохбергом І. І. нового ква?
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від
03.07.2004 МФ № 1446, виданого ФДМУ і Міжна�
родним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва?
чів від 30.07.2002 № 1619, видане ФДМУ Гох?
бергу І. І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004  №
2883 у зв’язку з отриманням Витвицьким Ю. Я.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 02.10.2004 МФ № 1794, виданого ФДМУ і Ін�
ститутом підприємництва та перспективних техно�
логій при Національному університеті «Львівська
політехніка», анульовано свідоцтво про реєст?
рацію в Державному реєстрі оцінювачів від
09.04.2002 № 632, видане ФДМУ Витвицько?
му Ю. Я.

Відповідно до наказу ФДМУ від 14.12.2004 № 2817
у зв’язку з отриманням Карчук О. В. нового квалі?
фікаційного свідоцтва оцінювача від 02.10.2004
МФ № 1957, виданого ФДМУ і колективним підпри�
ємством «Інформаційно�консультаційний центр»
Українського товариства оцінювачів, анульовано сві?
доцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оці?
нювачів від 14.03.2002 № 411, видане ФДМУ
Карчук О. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 14.12.2004 № 2818
у зв’язку з отриманням Косторниченком Г. А. но?
вого кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1174, виданого ФДМУ і Міжна�
родним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва?
чів від 10.04.2002 № 651, видане ФДМУ Косто?
рниченку Г. А.

Відповідно до наказу ФДМУ від 14.12.2004 № 2821
у зв’язку з отриманням Кириченком К. П. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1167, виданого ФДМУ і Міжна�
родним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва?
чів від 14.03.2002 № 412, видане ФДМУ Кири?
ченку К. П.

Відповідно до наказу ФДМУ від 14.12.2004 № 2823
у зв’язку з отриманням Замаєм О. В. нового ква?
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1157, виданого ФДМУ і Міжна�
родним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва?
чів від 12.03.2002 № 389, видане ФДМУ За?
маю О. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 14.12.2004 № 2824
у зв’язку з отриманням Непотенком С. Г. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
02.10.2004 МФ № 1859, виданого ФДМУ і Міжна�
родним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва?
чів від 12.08.2002 № 1886, видане ФДМУ Непо?
тенку С. Г.

Згідно з наказом ФДМУ від 13.12.2004 № 2803,
анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяль?
ності від 26.04.02 № 216/02, виданий ФДМУ при?
ватному підприємству «Ліалекс?Експерт»,
м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Згідно з наказом ФДМУ від 13.12.2004 № 2804
анульовано сертифікат суб’єкта оціночної дія?
льності від 26.04.02 № 217/02, виданий ФДМУ
приватному підприємцю Сушенцевій Лілії Лео?
нідівні, м. Кривий Ріг Дніпропетровської облас?
ті.

Згідно з наказом ФДМУ від 13.12.2004 № 2805
анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяль?
ності від 05.05.03 № 1781/03, виданий ФДМУ
приватному підприємцю Бевзо Олександру Віль?
ямовичу, м. Київ.

Згідно з наказом ФДМУ від 13.12.2004 № 2806
анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяль?
ності від 15.10.02 № 1417/02, виданий ФДМУ
приватному підприємству «Інвест?Експерт», м.
Івано?Франківськ.

Згідно з наказом ФДМУ від 13.12.2004 № 2807
анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяль?
ності від 29.07.02 № 1033/02, виданий ФДМУ то?
варній біржі «Донбас», м. Донецьк.

Згідно з наказом ФДМУ від 13.12.2004 № 2808
анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяль?
ності від 14.05.02 № 338/02, виданий ФДМУ то?
вариству з обмеженою відповідальністю «Фіне?
ксперт», м. Івано?Франківськ.

Згідно з наказом ФДМУ від 13.12.2004  № 2809
анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяль?
ності від 10.02.04 № 2403/04, виданий ФДМУ
приватному підприємцю Демченко Оксані Євге?
нівні, м. Одеса.

Згідно з наказом ФДМУ від 13.12.2004 № 2810
анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяль?
ності від 09.06.30 № 1843/03, виданий ФДМУ
приватному підприємцю Троценку Ігорю Леоні?
довичу, м. Київ.

Згідно з наказом ФДМУ від 13.12.2004 № 2811
анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяль?
ності від 26.04.02 № 241/02, виданий ФДМУ при?
ватному підприємству «Оціночна компанія «Ета?
лон», м. Херсон.

Згідно з наказом ФДМУ від 13.12.2004 № 2812
анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяль?
ності від 16.12.03 № 2295/03, виданий ФДМУ
Універсальній товарній біржі «Південь», м. Оде?
са.

Згідно з наказом ФДМУ від 13.12.2004 № 2813
анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяль?
ності від 28.10.03 № 2148/03, виданий ФДМУ
малому приватному підприємству  «Азовець», м.
Херсон.

Згідно з наказом ФДМУ від 13.12.2004 № 2814
анульовано  сертифікат суб’єкта оціночної дія?
льності від 16.07.04 № 2681/04, виданий ФДМУ
приватному підприємцю Максимчину Андрію
Дмитровичу, м. Івано?Франківськ.

Д О    В І Д О М А
Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2853

у зв’язку з отриманням Галіциною Г. О. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1293, виданого ФДМУ і Україн�
ською комерційною школою, анульовано свідоцт?
во про реєстрацію в Державному реєстрі оціню?
вачів від 05.11.2002 № 3693, видане ФДМУ Га?
ліциній Г. О.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2854
у зв’язку з отриманням Карасьовою Л. І. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1165, виданого ФДМУ і Міжна�
родним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва?
чів від 02.04.2002 № 615, видане ФДМУ Кара?
сьовій Л. І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2855
у зв’язку з отриманням Черепановим С. Ю. ново?
го кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
02.10.2004 МФ № 2075, виданого ФДМУ і Україн�
ською комерційною школою, анульовано свідоцт?
во про реєстрацію в Державному реєстрі оціню?
вачів від 09.07.2002 № 1354, видане ФДМУ Че?
репанову С. Ю.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2856
у зв’язку з отриманням Кривоноскіним В. М. но?
вого кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1177, виданого ФДМУ і Міжна�
родним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва?
чів від 14.03.2002 № 409, видане ФДМУ Криво?
носкіну В. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2857
у зв’язку з отриманням Сай І. А. нового кваліфіка?
ційного свідоцтва оцінювача від 13.11.2004 МФ №
2305, виданого ФДМУ і колективним підприємством
«Інформаційно�консультаційний центр» Українського
товариства оцінювачів анульовано свідоцтво про ре?
єстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
09.07.2002 № 1373, видане ФДМУ Сай І. А.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2858
у зв’язку з отриманням Хандрусем О. М. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
13.11.2004 МФ № 2428, виданого ФДМУ і Інститу�
том підприємництва та перспективних технологій
при Національному університеті «Львівська політех�
ніка», анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від 17.04.2002
№ 727, видане ФДМУ Хандрусю О. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2859
у зв’язку з отриманням Башкіровим Г. Б. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
03.07.2004 МФ № 1439, виданого ФДМУ і Міжна�
родним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва?
чів від 10.06.2002 № 1103, видане ФДМУ Башкі?
рову Г. Б.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2860
у зв’язку з отриманням Бачинським А. Р. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 13.11.
2004 МФ № 2407, виданого ФДМУ і Інститутом під�
приємництва та перспективних технологій при Наці�
ональному університеті «Львівська політехніка», ану?
льовано свідоцтво про реєстрацію в Державно?
му реєстрі оцінювачів від 17.04.2002 № 728, ви?
дане ФДМУ Бачинському А. Р.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2861
у зв’язку з отриманням Барановим П. Ю. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
03.07.2004 МФ № 1437, виданого ФДМУ і Міжна�
родним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва?
чів від 11.05.2002 № 878, видане ФДМУ Бара?
нову П. Ю.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2862
у зв’язку з отриманням Красільніковою О. Ю. но?
вого кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1318, виданого ФДМУ і Україн�
ською комерційною школою, анульовано свідоцт?
во про реєстрацію в Державному реєстрі оціню?
вачів від 28.08.2002 № 2306, видане ФДМУ Кра?
сільніковій О. Ю.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.12.2004 № 2863
у зв’язку з отриманням Філіпповим В. П. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
02.10.2004 МФ № 1711, виданого ФДМУ і Колек�
тивним підприємством «Інформаційно�консульта�
ційний центр» Українського товариства оцінювачів,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держа?
вному реєстрі оцінювачів від 23.04.2002 № 786,
видане ФДМУ Філіппову В. П.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про результати конкурсу з відбору

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

16 грудня 2004 р. відповідно до Положення про умови та порядок проведення Фондом державного май�
на України конкурсу з відбору реєстраторів для ведення реєстрів власників акцій акціонерних товариств,
у статутних фондах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків, затвердженого наказом Фо�
нду державного майна України від 24.06.2004 № 1236 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19 серпня 2004 р. за № 1030/9629, підбито підсумки конкурсу з відбору реєстраторів для ведення реєст�
рів власників акцій акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави яких здійснює
центральний апарат ФДМУ.
Переможцями конкурсу визнано:
ЗАТ «Амріта»; ТОВ «Українська реєстраційна компанія»;
ТОВ «Прибуток�реєстр»; ВАТ «Комекс�реєстратор»;
ТОВ «Конгрес�Сервіс»; ЗАТ «Агенція Індекс»;
ЗАТ «Компанія «Базис�реєстр»; ТОВ «Трансферт»;
ТОВ «Цінні папери АПК»; АІФК «Укрпривінвест»;
ТОВ «Аваль�реєстратор»; ТДВ «ЕНСТІ Трансфер».
До резерву реєстраторів для ведення реєстрів власників акцій акціонерних товариств, управління кор�
поративними правами держави яких здійснює центральний апарат ФДМУ, включено:
ТОВ «Автоальянс�Реєстратор»; ТОВ «РКФ «Акціонер»;
ТОВ «Реєстраційна компанія «Держава»; ВАТ «Фінансова компанія «Укрнафтогаз»;
ТОВ «Галс�реєстр»; ТОВ «Р.Ц.Б.».
ЗАТ «ОКМА»;

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ

ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ГОЛОВИ  ПРАВЛІННЯ
ВАТ «БІЛЬШОВИК»

Адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 49/2.
Тел./факс 456�71�41.
Вимоги до кандидатів: вища освіта, досвід прак�

тичної роботи на керівних посадах не менше 5 років;
Для участі в конкурсі подаються:
заява на участь у конкурсі;
заповнений у встановленому порядку особовий

листок з обліку кадрів з наклеєною фотокарткою;
автобіографія;
копії документів про освіту;
план роботи на посаді голови правління ВАТ;
програма поліпшення фінансово�економічного

стану ВАТ або програма виходу з кризового стану;
листи�подання з організацій, які рекомендують

учасника (у разі їх наявності).
Документи приймаються протягом 30 днів з да�

ти оголошення конкурсу за адресою: 01133, м. Ки�
їв, вул. Кутузова, 18/9. Тел. 296�53�96, 200�36�02.

Київське квартирно?експлуатаційне
управління проводить конкурс на право
укладення договору оренди нерухомого

військового майна
Назва і місцерозташування органу, що прово�

дить конкурс: 01015, м. Київ, вул. Січневого по�
встання, 38.

Назва об’єкта і його місцезнаходження:
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ,

вул. Дегтярівська; військове містечко № 31, інв.
№ 88 — під сховище, офіс; загальна площа —
1 650 м2.

Основні вимоги до умов експлуатації та вико�
ристання об’єкта оренди:

виконання ремонту за власний рахунок; згі�
дно з чинним законодавством, розмір оренд�
ної плати повинен бути не менший, ніж визна�
чений на підставі експертної оцінки приміщен�
ня; термін оренди — 3 роки.

Документи приймаються протягом місяця від
дати оголошення конкурсу.

Телефон для довідок 290�07�37, тел. факс
290�71�22.
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друкування —
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03047, Київ�47,

 просп. Перемоги, 50.
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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.

м. Київ
ТОВ «Фірма «Періодика» тел./факс (044) 228�00�24, тел. 228�61�65
АТЗТ «САММІТ» тел./факс (044) 254�50�50
ЗАТ «Передплатне агентство «KSS» тел./факс (044) 464�02�20, тел. 212�00�50
інтернет�передплата: www.кss.kiev.ua

ТОВ «Прес�Центр» тел./факс  (044) 239�10�49, 296�97�40
Агентство передплати «Меркурій» тел./факс (044) 248�88�08, 249�99�88
ТОВ «Альянс» тел. (044) 461�81�47, 244�60�20
ДП «Столичні новини» тел. (044) 234�51�19, 234�33�27

м. Донецьк
ТОВ «НВП «Ідея» тел./факс (062) 381�09�32

м. Запоріжжя
ТОВ «Прессервіс�Кур’єр» тел. (0612) 62�51�51, 62�52�43

м. Луганськ
ПП «Ребрик ІВ» тел. (0642) 58�50�75, 53�40�73

м. Львів
ТОВ «ВГ «Ділова преса» тел./факс (0322) 70�34�68, тел. 70�54�82
ПП «РА «Львівські оголошення» тел.(0322) 97�15�15, факс 97�02�18

м. Миколаїв
ТОВ «Ноу�Хау» тел. (0512) 47�20�03, 47�03�25

м. Одеса
ТОВ «Ласка» тел. (048)  711�66�16, (0482) 32�75�87
ПП «Агентство «Наш бізнес» тел. (0482) 34�64�76, (048) 715�01�74

ПП «Пугачова» тел. (048) 760�71�21

м. Севастополь
ПП «Експрес�Крим» тел./факс (0692) 54�35�84, 55�09�00

м. Тернопіль
ПП «Бізнес�преса» тел. (0352) 25�18�23

м. Ужгород
ПП «Мясковська» тел. (03122) 3�55�12

м. Харків
ДП «Фактор�преса» тел. (0572) 26�43�33, 26�75�33, 17�02�07

Регіональні представництва ДП «Фактор�Преса»

Регіональні представництва АТЗТ «САММІТ»

м. Кременчук
ТОВ «САММІТ�Кременчук» тел. (0536) 63�21�88, 79�61�89,

e�mail:summit@sat.poltava.ua
м. Львів

ТОВ «САММІТ�Львів 247» тел. (0322) 74�32�23, 40�33�20, 98�04�80
e�mail:vasyl@247.com.ua

м. Миколаїв
ТОВ «САММІТ�Миколаїв» тел. (0512) 23�40�86, 56�10�69,

e�mail:info@sammit.mk.ua
м. Сімферополь

ПП «САММІТ�Крим» тел. (0652) 51�23�95, 51�24�93,
e�mail:merika@summit.crimea.com

м. Харків
АТЗТ «САММІТ�Харків» тел. (0572) 142�621, 142�620,

e�mail:summit@summit.kharkov.ua

м. Ялта
Філія ДП «САММІТ�Крим» тел. (0654) 32�41�35

Регіональні представництва передплатного агентства KSS

УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ – В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

Триває передплата
на офіційне видання ФДМУ на 2005 рік —

«Державний інформаційний бюлетень про приватизацію»
з додатком – газетою «Відомості приватизації».

Необхідні дані Ви знайдете

в Каталозі видань України на 2005 рік, с. 163, 165.

Телефон редакції (044) 294?40?53, факс 200?33?77.

Видання можна передплатити з будь?якого місяця
в усіх відділеннях зв’язку України.

Крім того, з кур
,
єрською експрес?доставкою видання

Фонду державного майна України можна передплатити:

ПЕРЕДПЛАТА  2005   �����   ПЕРЕДПЛАТА  2005   �����   ПЕРЕДПЛАТА  2005   �����   ПЕРЕДПЛАТА  2005

Алчевськ тел. (06442) 2�22�44,

                         2�92�94
Алушта тел. (06560) 3�07�81
Бердянськ тел. (06153) 6�34�15,

                         6�33�51
Вінниця тел. (0432) 32�30�00,
                                                                     35�50�86

Дніпропетровськ тел. (0562) 32�22�57
Донецьк тел. (062) 345�03�59,

                       90�58�99

Євпаторія тел. (06569) 3�55�32
Житомир тел. (0412) 41�35�98
Запоріжжя тел. (0612) 13�49�50,

        (061) 220�96�00
Івано�Франківськ тел. (03422) 2�57�87,

                          7�59�59

          (0342) 50�15�10
Іллічівськ тел. (048) 777�03�55
Ізмаїл тел. (04841)  2�03�35

Керч тел. (067) 230�57�84
Київ тел. (044) 464�02�20
Кривий Ріг тел. (0564) 74�66�42

Кіровоград тел. (0522) 55�02�17
Кременчук тел. (0536) 79�63�56
Лисичанськ тел. (06451) 2�00�65

Луганськ тел. (0642) 58�88�61 (62)
Луцьк тел. (0332) 28�80�47
Львів тел. (0322) 41�91�65 (66)

Макіївка тел. (06232) 6�31�70

Маріуполь тел. (0629) 34�84�28
Мукачеве тел. (03131) 2�56�45
Мелітополь тел. (0619) 42�67�07

Миколаїв тел. (0512) 47�92�27,
       39�75�69

Одеса тел. (048) 777�03�55

Полтава тел. (0532) 50�93�10,
                       50�65�15

Рівне тел. (0362) 28�80�47

Севастополь тел. (0692) 54�90�64
Сімферополь тел. (0652) 24�85�79,

                       24�89�74

Суми тел. (0542) 21�95�50
Тернопіль тел. (0352) 43�04�27,

                       23�51�51
Ужгород тел. (03122) 3�42�20

Феодосія тел. (06562) 7�27�23
Харків тел. (0572) 54�39�37,

                       54�62�65

Херсон тел. (0552) 26�42�32,
                                                                     28�21�69
Хмельницький тел. (03822) 3�29�31

Черкаси тел. (0472) 65�52�38,
       65�52�37

Чернівці тел. (0372) 58�40�57

Ялта тел. (0654) 32�40�08

 Індекс Назва  видання Періодичність Вартість передплати, грн.

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.

22437 Комплект у складі:
журналу «Державний інформаційний бюлетень 12 разів 6,08 18,24 36,48 72,96
про приватизацію» (укр.). Законодавчі, на рік
нормативно�методичні та інформаційні  матеріали
щодо приватизації, наукові статті для ВАК
газети «Відомості приватизації» — додатка до 1 раз на
«Державного інформаційного бюлетеня про  тиждень
приватизацію» (укр.). Інформація
про проведення процедур приватизації майна

22438 Комплект у складі:
журналу «Государственный информационный 12 разів 6,08 18,24 36,48 72,96
бюллетень о приватизации» (рос.). Законодавчі, на рік
нормативно�методичні та інформаційні матеріали
щодо приватизації, наукові статті для ВАК
газети «Відомості приватизації» — додатка 1 раз
до «Державного інформаційного бюлетеня про на тиждень
приватизацію» (укр.). Інформація про
проведення процедур приватизації майна

Регіональні представництва групи компаній «Меркурій»

м. Дніпропетровськ

ТОВ «Фірма «Меркурій» тел. (056) 721�93�93, 721�93�94

м. Донецьк

ТОВ «Донбас�Інформ» тел. (062) 345�15�92, 345�19�94

м. Павлоград

Агентство передплати «Меркурій» тел. (05632) 6�14�28

Харків тел. (0572) 26�43�33, 26�75�33

Київ тел. (044) 456�76�41, 456�76�59(79)

Сімферополь тел. (0652) 27�94�56, 27�91�53

Севастополь тел. (0692) 45�55�82

Євпаторія тел. (06569) 3�72�26

Керч тел. (050) 400�00�82

Феодосія тел. (050) 400�00�86

Мелітополь тел. (0619) 42�29�40

Джанкой тел. (06564) 3�34�99

Бахчисарай тел. (06554) 4�05�08
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