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ДОДАТОК ДО “ДЕРЖАВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ”

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИЗАСНОВАНО У ВЕРЕСНІ 1993 РОКУ
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ

ГРУПА  А

Приватизовано шляхом викупу, продажу
на аукціоні, за конкурсом

Викуп

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Кімнати 1—13 напівпідвального приміщення ХІХ, що зна�

ходяться на балансі казенного підприємства «Запорізь�
кий титано�магнієвий завод» та розташовані за адресою:
м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 72. При�
ватизовано юридичною особою за 123 458,4 грн., у т. ч.
ПДВ — 20 576,4 грн.

Підвальне приміщення XIV та частини № 2, 3, 4 підваль�
ного приміщення І, літ. А�5, що знаходяться на балансі ВАТ
«Запорізький завод феросплавів» та розташовані за ад�
ресою: м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 3а. Приватизо�
вано фізичною особою за 36 558 грн., у т. ч. ПДВ — 6 093
грн.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Підвальне приміщення загальною площею 115,1 м2, роз�

ташоване за адресою: м. Лохвиця, вул. Перемоги, 11. При�
ватизовано фізичною особою за 9 570 грн., у т. ч. ПДВ —
1 595 грн.

Столярний цех загальною площею 186,5 м2, що розта�
шований за адресою: м. Лохвиця, вул. Перемоги, 19. При�

ватизовано фізичною особою за 5 208 грн., у т. ч. ПДВ —
868 грн.

м. СЕВАСТОПОЛЬ
Будівля магазину № 88, що знаходиться на балансі Крим�

ської дирекції залізничних перевезень ДП «Придніпровсь�
ка залізниця», розташована за адресою: м. Севастополь,
с. Верхньосадове, вул. Локомотивна, 29б. Приватизовано
фізичною особою за 6 670 грн., у т. ч. ПДВ — 1 112 грн.

Аукціон

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення площею 86,4 м2 за адресою:

м. Краматорськ, вул. Хрустальна, 10. Приватизовано фі�
зичною особою за 9 982,56 грн., у т. ч. ПДВ — 1 663,76
грн.

Нежитлове приміщення площею 222,7 м2 за адресою:
м. Краматорськ, вул. Шкільна, 6. Приватизовано фізичною
особою за 17 278,8 грн., у т. ч. ПДВ — 2 879,8 грн.

Нежитлове приміщення площею 36,8 м2 за адресою:
м. Краматорськ, вул. Паркова, 16. Приватизовано фі�
зичною особою за 4 725,6 грн., у т. ч. ПДВ — 787,6 грн.

м. СЕВАСТОПОЛЬ
Будівля їдальні та магазину, що знаходиться на балансі

СП «Вокзал Севастополь» ДП «Придніпровська залізниця»,
розташована за адресою: м. Севастополь, вул. Героїв Се�
вастополя, 12а. Приватизовано юридичною особою за
379 176 грн., у т. ч. ПДВ — 63 196 грн.

Департамент стратегії індивідуальної приватизації
Управління конкурсного продажу,

тел. 296�59�77

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України

Відповідно до наказу Фонду державного майна України
від 26 січня 2005 року № 136 «Щодо призупинення конку�
рсу з продажу пакета акцій ВАТ «Білоцерківсільмаш» при�
зупинено проведення конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Білоцерківсільмаш», розміром 33,48% статутC
ного фонду товариства, оголошений в газеті «Відомос�
ті приватизації» від 05.01.05 № 1 (340).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна

України по Дніпропетровській області
Відповідно до наказу Регіонального відділення Фон�

ду державного майна України по Дніпропетровській об�
ласті від 20 січня 2005 року № 12/04�01�КК «Про призу�
пинення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Півден�
ний радіозавод» призупинено проведення конкурсу з
продажу пакета акцій ВАТ «Південний радіозавод», у
розмірі 28,34% статутного фонду товариства, оголо�
шений в газеті «Відомості приватизації» від 29.12.04
№ 51 (339).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Рівненська авіакомпанія «УніверсалCАвіа»

таким, що не відбувся

Фонд державного майна України підбив підсумки конку�
рсу з продажу пакета акцій ВАТ «Рівненська авіакомпанія
«Універсал�Авіа», оголошення про який було оприлюдне�
но в газеті «Відомості приватизації» від 22.12.2004 № 50
(338).

ВАТ «Рівненська авіакомпанія «Універсал�Авіа» розта�
шоване за адресою: Україна, 33004, Рівненська область,
Рівненський район, с. В. Омеляна, вул. Авіаторів, 1.

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

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

курсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних то�
вариств, створених у процесі приватизації та корпорати�
зації, затвердженого спільним наказом Фонду державно�
го майна України, Антимонопольного комітету України,
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
13.09.2000 № 1908/11/271 та наказу Фонду державного
майна України конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Рів�
ненська авіакомпанія «Універсал�Авіа» вважається таким,
що не відбувся.
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Конкурс

м. СЕВАСТОПОЛЬ
Нежитлова п’ятиповерхова будівля колишнього гурто�

житку, що не ввійшла до статутного фонду ВАТ «Укртеле�
ком», розташована за адресою: м. Севастополь, вул. Па�
ршина, 2. Приватизовано юридичною особою за 1 150 000
грн., у т. ч. ПДВ — 191 667 грн.

ГРУПА  Е

У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України від
13.01.2005 № 2349�IV Постанови «Про тимчасові обмежен�
ня у сфері приватизації» та на виконання наказу ФДМУ від
13.01.2005 № 85 «Щодо тимчасового призупинення проце�
сів приватизації» призупинено проведення повторного аук�
ціону, запланованого на 21.01.05, з продажу державного па�
кета акцій в кількості 3 шт., що становить 2% статутного
фонду ВАТ «Буковинська універсальна біржа» з ураху�
ванням нематеріального активу — брокерського місця.

Назва Юридична Назва об’єкта Розмір  дер�

підприємства  адреса приватизації жавного пакета

підприємства  акцій в статут�

ному фонді

ВАТ, %

ВАТ «Буковинська 58029, м. Чернівці, Державний пакет акцій 2,0

універсальна біржа» вул. Стасюка, 20 в кількості 3 шт., що

(код за ЄДРПОУ становить 2% статутно�

14256329) ного фонду ВАТ «Буко�

винська універсальна

біржа» з урахуванням

нематеріального активу –

брокерського місця

Д О   В І Д О М А
Відповідно до наказу ФДМУ від

11.01.2005 № 61 у зв’язку з отриманням
Руднєвим О. А. нового кваліфікаційноC
го свідоцтва оцінювача від 13.11.2004
МФ № 2599, виданого ФДМУ і Придніп�
ровською державною академією будівни�
цтва та архітектури, анульовано свідоцC
тво про реєстрацію в Державному реC
єстрі оцінювачів від 31.01.2002 № 56,
видане ФДМУ Руднєву О. А.

Відповідно до наказу ФДМУ від
11.01.2005 № 62 у зв’язку з отриманням
Скачком С. Л. нового кваліфікаційноC
го свідотва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1222, виданого ФДМУ і Міжнаро�
дним інститутом бізнесу, анульовано свіC
доцтво про реєстрацію в Державному

реєстрі оцінювачів від 16.04.2002
№ 675, видане ФДМУ Скачку С. Л.

Відповідно до наказу ФДМУ від
11.01.2005 № 63 у зв’язку з отриманням
Сочінським А. Л. нового кваліфікаційноC
го свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1436, виданого ФДМУ і Міжнарод�
ним інститутом бізнесу, анульовано свідоC
цтво про реєстрацію в Державному реC
єстрі оцінювачів від 16.04.2002 № 709,
видане ФДМУ Сочінському А. Л.

Відповідно до наказу ФДМУ від
11.01.2005 № 64 у зв’язку з отриманням
Сорокіним Б. А. нового кваліфікаційноC
го свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1223, виданого ФДМУ і Міжнарод�

ним інститутом бізнесу, анульовано свідоC
цтво про реєстрацію в Державному реC
єстрі оцінювачів від 16.04.2002 № 708,
видане ФДМУ Сорокіну Б. А.

Відповідно до наказу ФДМУ від 11.01.2005
№ 65 у зв’язку з отриманням СтайловсьC
ким В. В. нового кваліфікаційного свідоC
цтва оцінювача від 19.06.2004 МФ №
1225, виданого ФДМУ і Міжнародним інсти�
тутом бізнесу, анульовано свідоцтво про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінюC
вачів від 16.04.2002 № 710, видане
ФДМУ Стайловському В. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від
11.01.2005 № 66 у зв’язку з отриманням
Сичем В. В. нового кваліфікаційного свіC

доцтва оцінювача від 02.10.2004 МФ
№ 1965, виданого ФДМУ і Колективним
підприємством «Інформаційно�
консультаційний центр» Українського то�
вариства оцінювачів, анульовано свідоC
цтво про реєстрацію в Державному реC
єстрі оцінювачів від 16.04.2002 № 691,
видане ФДМУ Сичу В. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від
11.01.2005 № 67 у зв’язку з отриманням
Нікуліним Д. В. нового кваліфікаційноC
го свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1199, виданого ФДМУ і Міжнаро�
дним інститутом бізнесу, анульовано свіC
доцтво про реєстрацію в Державному
реєстрі оцінювачів від 02.04.2002
№ 595, видане ФДМУ Нікуліну Д. В.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 200C33C13
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Відповідно до наказу ФДМУ від
19.01.2005 № 101 у зв’язку з отриманням
Гончаровою В. Г. нового кваліфікаційноC
го свідоцтва оцінювача від 13.11.2004
МФ № 2190, виданого ФДМУ і Українсь�
кою комерційною школою, анульовано
свідоцтво про реєстрацію в ДержавноC
му реєстрі оцінювачів від 17.06.2002
№ 1222, видане ФДМУ Гончаровій В. Г.

Відповідно до наказу ФДМУ від
19.01.2005 № 102 у зв’язку з отриманням
Пушко Р. М. нового кваліфікаційного свіC
доцтва оцінювача від 11.12.2004 МФ
№ 2639, виданого ФДМУ і Харківським
центром науково�технічної та економічної
інформації, анульовано свідоцтво про реC
єстрацію в Державному реєстрі оцінюC
вачів від 29.05.2003 № 236, видане
ФДМУ Пушко Р. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від
19.01.2005 № 103 у зв’язку з отриманням
Єрмолою В. В. нового кваліфікаційного
свідоцтва оцінювача від 13.11.2004 МФ
№ 2211, виданого ФДМУ і Міжнародним ін�
ститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 25.11.2002 № 4131, виC
дане ФДМУ Єрмолі В. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від
19.01.2005 № 104 у зв’язку з отриманням
Гонтар Н. Б. нового кваліфікаційного свіC
доцтва оцінювача від 02.10.2004 МФ
№ 1838, виданого ФДМУ і Міжнародним ін�
ститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 28.01.2002 № 47, видаC
не ФДМУ Гонтар Н. Б.

Відповідно до наказу ФДМУ від
19.01.2005 № 105 у зв’язку з отриманням
Драник Г. В. нового кваліфікаційного
свідоцтва оцінювача від 02.10.2004 МФ
№ 1988, виданого ФДМУ і Українською ко�
мерційною школою, анульовано свідоцтC
во про реєстрацію в Державному реєстC
рі оцінювачі від 03.06.2002 № 1085, виC
дане ФДМУ Драник Г. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від
19.01.2005 № 106 у зв’язку з отриманням
Павлюкевичем В. Ю. нового кваліфікаC
ційного свідоцтва оцінювача від
13.11.2004 МФ № 2567, виданого ФДМУ
і Українською комерційною школою, ануC
льовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від
04.09.2002 № 2414, видане ФДМУ ПавC
люкевичу В. Ю.

Відповідно до наказу ФДМУ від
19.01.2005 № 107 у зв’язку з отриманням
Громовою Г. В. нових кваліфікаційних
свідоцтв оцінювача від 10.07.2004 ЦМК
№ 124, від 06.11.2004 МФ № 2364, ви�
даних ФДМУ і ТОВ «Інститут експертизи та
управління власністю», анульовано свідоC
цтво про реєстрацію в Державному реC
єстрі оцінювачів від 11.05.2002 № 873,
видане ФДМУ Громовій Г. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від
19.01.2005 № 108 у зв’язку з отриманням
Федоренко А. А. нового кваліфікаційноC
го свідоцтва оцінювача від 02.10.2004
МФ № 2071, виданого ФДМУ і Українсь�
кою комерційною школою, анульовано
свідоцтво про реєстрацію в ДержавноC
му реєстрі оцінювачів від 09.09.2002
№ 2497, видане ФДМУ Федоренко А. А.

Відповідно до наказу ФДМУ від
11.01.2005 № 52 у зв’язку з отриманням
Ларіоновою Н. Г. нового кваліфікаційноC
го свідоцтва оцінювача від 13.11.2004
МФ № 2215, виданого ФДМУ і Міжнарод�
ним інститутом бізнесу, анульовано свідоC
цтво про реєстрацію в Державному реC
єстрі оцінювачів від 29.07.2002 № 1531,
видане ФДМУ Ларіоновій Н. Г.

Відповідно до наказу ФДМУ від 11.01.2005
№ 53 у зв’язку з отриманням ЛітвіноC
вим В. І. нового кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача від 13.11.2004 МФ № 2391,
виданого ФДМУ і ТОВ «Інститут експертизи

Д О   В І Д О М А
та управління власністю», анульовано свіC
доцтво про реєстрацію в Державному
реєстрі оцінювачів від 10.06.2002
№ 1136, видане ФДМУ Літвінову В. І.

Відповідно до наказу від 11.01.2005 № 54 у
зв’язку з отриманням Цяпкою П. М. ноC
вого кваліфікаційного свідоцтва оцінюваC
ча від 02.10.2004 МФ № 1827, виданого
ФДМУ і Інститутом підприємництва та перс�
пективних технологій при Національному уні�
верситеті «Львівська політехніка», анульоваC
но свідоцтво про реєстрацію в ДержавноC
му реєстрі оцінювачів від 09.10.2002
№ 3030, видане ФДМУ Цяпці П. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 11.01.2005
№ 55 у зв’язку з отриманням КондратюC
ком Д. В. нового кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача від 13.11.2004 МФ № 2553, вида�
ного ФДМУ і Українською комерційною школою,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в ДерC
жавному реєстрі оцінювачів від 23.09.2002
№ 2644, видане ФДМУ Кондратюку Д. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від
11.01.2005 № 56 у зв’язку з отриманням
Крикун Ю. В. нового кваліфікаційного
свідоцтва оцінювача від 13.11.2004 МФ
№ 2414, виданого ФДМУ і Інститутом під�
приємництва та перспективних технологій
при Національному університеті «Львівська
політехніка», анульовано свідоцтво про
реєстрацію в Державному реєстрі оціC
нювачів від 27.01.2003 № 7, видане
ФДМУ Крикун Ю. В.

До уваги учасників 77�го спеціалізо�
ваного аукціону за грошові кошти. Па�
кет акцій ВАТ «Горлівський комбінат
хлібопродуктів», код за ЄДРПОУ
375906, знято з продажу на 77�му
САГК згідно з наказом ФДМУ від
21.01.2005 № 120.

Регіональне відділення Фонду
державного майна України

по м. Києву оголошує конкурс
на заміщення вакантних посад:

спеціаліста 1�ї категорії відділу
обліку та контролю за надходжен�
ням коштів від орендної плати
(бухгалтер);

провідного спеціаліста відділу
договірного менеджменту (еконо�
міст, бухгалтер);

провідного спеціаліста відділу ді�
ловодства та контролю (архівна
справа).

Вимоги до конкурсантів: вища
освіта, досконале володіння ком�
п’ютером, вік до 40 років, досвід ро�
боти за спеціальністю не менше 3
років.

Адреса: 01032, м. Київ, бульв.
Т. Шевченка, 50г.

Довідки за телефоном 235�20�37.

...II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 2. Установити, що до доходів загального фо%

нду Державного бюджету України на 2005 рік нале%
жать:

...18) дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки,
паї) господарських товариств, які є у державній власно%
сті...

...34) 50 відсотків плати за оренду майна (крім війсь%
кового майна і майна Національної академії наук Украї%
ни), що належить бюджетним установам, які утримують%
ся за рахунок державного бюджету...

...III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

...Стаття 18. Установити, що до надходжень фінансу%
вання загального фонду Державного бюджету України
на 2005 рік належать:

...2) 98 відсотків коштів, одержаних від приватизації
державного майна та інших надходжень, безпосередньо
пов’язаних з процесом приватизації та кредитуванням
підприємств, з урахуванням пунктів 2—4 статті 19 цього
Закону...

... Стаття. 19. Установити, що джерелами формування

спеціального фонду Державного бюджету України на
2005 рік у частині фінансування є:

...2) 2 відсотка коштів, одержаних від приватизації дер%
жавного майна та інших надходжень, безпосередньо по%
в’язаних з процесом приватизації та кредитуванням під%
приємств, але не більше 65 805,3 тис. гривень, з ураху%
ванням пунктів 3 і 4 цієї статті;

3) кошти, що надійдуть від приватизації об’єктів неза%
вершеного будівництва, що споруджувались відповідно
до Чорнобильської будівельної програми;

4) кошти, що надійдуть внаслідок продажу Фондом
державного майна України на відкритих аукціонах ак%
цій відкритих акціонерних товариств Харківської обла%
сті за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів Укра%
їни, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах
міста Харкова...

...Стаття 22. Фонду державного майна України забез%
печити в 2005 році надходження до Державного бюдже%
ту України коштів, отриманих від приватизації держав%
ного майна відповідно до пункту 2 статті 18, пунктів 2—
4 статті 19 цього Закону, у сумі не менш як 5 023 891,1
тис. гривень...

ЗАКОН  УКРАЇНИ
Про Державний бюджет України на 2005 рік

(витяг)
...IV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
...Стаття 42. Установити, що у 2005 році кошти, отри%

мані до спеціального фонду Державного бюджету Укра%
їни згідно з окремими пунктами статей 10, 19 та 41 цього
Закону, спрямовуються відповідно на:

...35) заходи, пов’язані з проведенням приватизації дер%
жавного майна відповідно до Державної програми при%
ватизації (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 стат%
ті 19 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених
пунктом 3 статті 19 цього Закону; 25 відсотків надхо%
джень, визначених пунктом 4 статті 19 цього Закону), але
не більше 71 818,4 тис. гривень;

36) державні капітальні вкладення на пускових об’єк%
тах Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90
відсотків джерел, визначених пунктом 3 статті 19 цього
Закону);

37) субвенцію з державного бюджету міському бюдже%
ту міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очис%
них спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків дже%
рел, визначених пунктом 4 статті 19 цього Закону), але
не більше ніж 18.000 тис. гривень...

Н О В И Й     Д О К У М Е Н Т

Відповідно до наказу ФДМУ від
11.01.2005 № 57 у зв’язку з отриманням
Дурицьким В. В. нового кваліфікаційноC
го свідоцтва оцінювача від 02.10.2004
МФ № 1800, виданого ФДМУ і Інститутом
підприємництва та перспективних техноло�
гій при Національному університеті «Львів�
ська політехніка», анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 24.10.2002 № 3455, виC
дане ФДМУ Дурицькому В. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від
11.01.2005 № 58 у зв’язку з отриманням
Окопським О. Г. нового кваліфікаційноC
го свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1344, виданого ФДМУ і Українсь�
кою комерційною школою, анульовано
свідоцтво про реєстрацію в ДержавноC
му реєстрі оцінювачів від 10.09.2002
№ 2524, видане ФДМУ Окопському О. Г.

Відповідно до наказу ФДМУ від 11.01.2005
№ 59 у зв’язку з отриманням Васильєвим В. В.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінюваC
ча від 13.11.2004 МФ № 2542, виданого
ФДМУ і Українською комерційною школою, ануC
льовано свідоцтво про реєстрацію в ДержаC
вному реєстрі оцінювачів від 02.03.2004
№ 1126, видане ФДМУ Васильєву В. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.01.05
№ 97 призупиняється проведення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який
мав бути проведений 20.01.05 по таких об’�
єктах права державної власності (протокол
засідання конкурсної комісії з відбору суб’єк�
тів оціночної діяльності від 19.01.05).

1. Назва об’єкта: нежитлові приміщенC
ня площею 96 м2, що знаходяться на ба�
лансі ВАТ «Завод «Кінап» і орендується фі�
рмою ТКЦ «Влада».

Місцезнаходження об’єкта: 65091, м.
Одеса, вул. Скісна, 55.

2. Назва об’єкта: нежитлові приміщення
площею 48,2 м2, що знаходяться на балансі ВАТ
«Завод «Кінап» і орендуються ПП Сєдих Е. В.

Місцезнаходження об’єкта: 65091, м.
Одеса, вул. Скісна, 55.

3. Назва об’єкта: будівлі та споруди, що
знаходяться на балансі ДП «Укрспецкон�
версія» і орендуються ТОВ «Росс�Інвест».

Місцезнаходження об’єкта: 67570, Оде�
ська обл., Комінтернівський р�н, с. Чорно�
морське, вул. Сонячна, 17.

4. Назва об’єкта: побутові приміщення
(інв. № 4983), що знаходяться на балансі
Іллічівського морського рибного порту.

Місцезнаходження об’єкта: Одеська об�
ласть, м. Іллічівськ�5, Морський рибний
порт.

5. Назва об’єкта: будівля теплиці (інв.
№ 2088), що знаходиться на балансі Іллі�
чівського морського рибного порту.

Місцезнаходження об’єкта: Одеська об�
ласть, м. Іллічівськ�5, Морський рибний
порт.

6. Назва об’єкта: вбудованоCприбуC
довані нежитлові приміщення будівлі
до житлового будинку загальною плоC
щею 557 м2.

Місцезнаходження об’єкта: 65091,
м. Одеса, вул. Сонячна, 10.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області про конкурс з відбору

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів приватизації
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...V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

...Стаття 51. Установити, що у 2005 році суми дотації
вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються
управліннями Державного казначейства України в Ав%
тономній Республіці Крим, областях та місті Севастопо%
лі шляхом застосування нормативів щоденних відраху%
вань від доходів загального фонду Державного бюджету
України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку до%
ходів Державного бюджету України на відповідній тери%
торії...

...До доходів загального фонду Державного бюджету
України, за рахунок яких здійснюється перерахування
дотацій вирівнювання, включаються:

...11) плата за оренду цілісних майнових комплек%
сів державних підприємств та іншого державного
майна...

...Стаття 60. Установити, що джерелами формування
спеціального фонду місцевих бюджетів у 2005 році є:

1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюдже%
тів, які включають:

кошти від відчуження майна, яке належить Автоном%
ній Республіці Крим, та майна, що перебуває у комуна%
льній власності...

...надходження дивідендів, нарахованих на акції (част%
ки, паї) господарських товариств, що є у власності від%
повідної територіальної громади...

...VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
...Стаття 63. Установити, що господарські організа%

ції: державні, казенні підприємства та їх об’єднання і
дочірні підприємства, а також акціонерні, холдингові
компанії та інші суб’єкти господарювання, у статутно%
му фонді яких державі належать частки (акції, паї), та
їх дочірні підприємства сплачують до загального фон%
ду Державного бюджету України частину прибутку
(доходу).

Частина прибутку (доходу) сплачується до Держав%

ного бюджету України за результатами фінансово%
господарської діяльності 2004 року (крім результатів
фінансово%господарської діяльності у 2004 році, з яких
сплачено частину прибутку (доходу) відповідно до стат%
ті 72 Закону України «Про Державний бюджет Украї%
ни на 2004 рік» (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., № 17—18, ст. 250) та наростаючим підсумком
щоквартальної фінансово%господарської діяльності у
2005 році.

Для акціонерних, холдингових компаній та інших су%
б’єктів господарювання, у статутному фонді яких державі
належать частки (акції, паї), та їх дочірніх підприємств
зазначені відрахування провадяться з частини прибутку
(доходу) відповідно до розміру державної частки (акцій,
паїв) у їх статутних фондах.

Норматив і порядок відрахування частини прибутку
(доходу), визначеної цією статтею, встановлюються Ка%
бінетом Міністрів України...

...Стаття 70. Установити, що кошти, одержані від при%
ватизації державного майна, та інші надходження, по%
в’язані з приватизацією та кредитуванням підприємств,
зараховуються до державного бюджету у повному об%
сязі...

...Стаття 73. З метою приведення окремих норм зако%
нів у відповідність з бюджетним законодавством зупи%
нити на 2005 рік дію:

...10) частини четвертої статті 21 Закону України «Про оре%
нду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
№ 10, ст. 102; 2004 р., № 17—18, ст. 250) в частині централіза%
ції орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у
державній або комунальній власності, на спеціальних бюдже%
тних рахунках, а також щодо її розподілення та використан%
ня...

...15) абзацу першого частини п’ятої статті 19 Закону
України «Про оренду державного та комунального май%
на» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15,
ст. 99; 2004 р., № 50, ст. 539)...

...17) частини першої статті 23 Закону України «Про

приватизацію державного майна» (Відомості Верховної
Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 2002 р., № 12—13,
ст. 92; 2003 р., № 10—11, ст. 86; 2004 р., № 17—18, ст.
250)...

...21) пунктів 83, 84, 85, 87, 118, 125 і 127 Закону Укра%
їни «Про Державну програму приватизації» (Відомос%
ті Верховної Ради України, 2000 р., № 33—34, ст. 272;
2001 р., № 2—3, ст. 10; 2002 р., № 12—13, ст. 92; 2003 р.,
№ 10—11, ст. 86; 2004 р., № 17—18, ст. 250)...

...24) статей 21, 22 та пункту 3 розділу VII «Прикінце%
ві положення» Закону України «Про інноваційну діяль%
ність» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 36,
ст. 266; 2003 р., № 10—11, ст. 86; 2004 р., № 17—18, ст.
250)...

...35) частини третьої статті 46 Закону України «Про
виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., № 24, ст. 207; 2004 р., № 6, ст. 37, № 17—
18, ст. 250) в частині зарахування стягнутого з боржника
виконавчого збору до коштів виконавчого провадження...

...49) пункту 5 розділу IV «Прикінцеві положення» За%
кону України «Про особливості приватизації підпри%
ємств Державної акціонерної компанії «Укррудпром»
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 29, ст.
376)...

...Стаття 110. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005
року. Кабінету Міністрів України за участю Комітету
Верховної Ради України з питань бюджету до 15 лютого
2005 року внести на розгляд Верховної Ради України про%
ект закону про внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2005 рік» з урахуванням
результатів економічного розвитку України у 2004 році
та січні 2005 року.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
23 грудня 2004 року
№ 2285%IV

Н О В И Й     Д О К У М Е Н Т

Відповідно до пункту 23 частини другої статті
7 Закону України «Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні» Державна комі%
сія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІ%
ШИЛА:

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

від 29 грудня 2004 року № 570
про затвердження роз’яснення «Щодо питання реєстрації відкритих акціонерних товариств,

створених із державних підприємств у процесі приватизації та корпоратизації»

1. Затвердити роз’яснення «Щодо питання реєстрації
відкритих акціонерних товариств, створених із держав%
них підприємств у процесі приватизації та корпоратиза%
ції» .

2. Т. в. о. Виконавчого секретаря В. Прядку забезпечи%

ти: опублікування цього рішення відповідно до вимог
чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
т. в. о. Виконавчого секретаря В. Прядка.

Голова Комісії       А. БАЛЮК

Відповідно до пункту 23 частини другої статті 7
Закону України «Про державне регулювання рин�
ку цінних паперів в Україні», у зв’язку з набран�
ням чинності Закону України «Про державну ре�
єстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — під�
приємців» від 15 травня 2003 року № 755�ІV, Дер�
жавна комісія з цінних паперів та фондового рин�
ку роз’яснює порядок застосування Положення про
порядок реєстрації випуску акцій відкритих акці�
онерних товариств, створених із державних під�
приємств у процесі приватизації та корпоратизації,
затвердженого рішенням Комісії від 11.04.2000 №
39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї�
ни 26.04.2000 за № 244/4465.

Згідно з вимогами частини п’ятої статті 24 Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб — підприємців» у разі державної ре�
єстрації відкритих акціонерних товариств додатко�
во подається звіт про проведення підписки на акції,
який засвідчено Державною комісією з цінних папе�
рів та фондового ринку України.

Реєстрація звіту про наслідки підписки на акції пе�

редбачена вимогами Положення про порядок реєст�
рації випуску акцій і облігацій підприємств та інфор�
мації про їх емісію (07�01/98), затвердженого нака�
зом Комісії від 20.09.96 № 210 (у редакції рішення
Комісії від 09.02.2001 № 18, зареєстрованого в Міні�
стерстві юстиції України 25.05.2001 за № 449/5640),
та здійснюється реєструвальним органом після закін�
чення строку підписки на акції або після дати її до�
строкового припинення.

Відповідно до вимог пункту 2 Положення про по�
рядок реєстрації випуску акцій відкритих акціо�
нерних товариств, створених із державних підпри�
ємств у процесі приватизації та корпоратизації,
затвердженого рішенням Комісії від 11.04.2000 №
39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї�
ни 26 квітня 2000 № 244/4465, при випуску ак�
цій у зв’язку зі створенням відкритих акціонер�
них товариств із державних підприємств у проце�
сі приватизації та корпоратизації відкритий про�
даж акцій не здійснюється, інформація про ви�
пуск акцій обов’язковій реєстрації та публікації
не підлягає.

Згідно з абзацом 5 статті 11 Закону України «Про
приватизацію державного майна» порядок привати�
зації передбачає затвердження плану приватизації
або плану розміщення акцій відкритих акціонерних
товариств, створених у процесі приватизації та кор�
поратизації, та їх реалізацію.

Після реєстрації випуску акцій відкритих акціо�
нерних товариств, створених із державних підпри�
ємств у процесі приватизації та/або корпоратизації,
акції цих товариств розміщуються згідно з планом
приватизації або планом розміщення акцій цих то�
вариств.

Відповідно до вищезазначеного при державній ре�
єстрації акціонерного товариства, створеного із дер�
жавних підприємств у процесі приватизації та кор�
поратизації, звіт про наслідки підписки на акції до
органу державної реєстрації не надається.

Голова Комісії      А. БАЛЮКГолова Комісії      А. БАЛЮКГолова Комісії      А. БАЛЮКГолова Комісії      А. БАЛЮКГолова Комісії      А. БАЛЮК

Протокол засідання Комісії від 29 грудня 2004 р. № 44
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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) 278�00�24, тел. 278�61�65
АТЗТ «САММІТ» тел./факс (044) 254�50�50, 280�77�45
ЗАТ «Передплатне агентство «KSS» тел./факс (044) 464�02�20, тел. 272�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
ДП «Столичні новини» тел. (044) 234�51�19, 234�33�27
ДП «Фактор�Преса» тел. (044) 456�76�41, 456�76�59

м. Донецьк
ТОВ «НВП «Ідея» тел./факс (062) 381�09�32, 304�20�22

м. Запоріжжя
ТОВ «Прессервіс�Кур’єр» тел. (0612) 62�51�51, 62�52�43

         (061) 220�07�97

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, 47�17�77

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�17�21, 760�17�80

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) 14�26�21, 14�26�20,

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) 294C40C53, факс 200C33C77.

Видання можна передплатити з будьCякого місяця
в усіх відділеннях зв’язку України.

Крім того, з кур
,
єрською експресCдоставкою 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,

                     58�88�62

Луцьк тел. (0332) 28�80�47

Львів тел. (0322) 41�91�65,

                      41�91�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

Бахчисарай тел. (06554) 4�05�08

Джанкой тел. (06564) 3�34�99

Євпаторія тел. (06569) 3�72�26

Керч тел. (050) 400�00�82

Київ тел. (044) 456�76�41, 456�76�59

                    456�76�79

Мелітополь тел. (0619) 42�29�40

Севастополь тел. (0692) 45�55�82

Сімферополь тел. (0652) 27�94�56, 27�91�53

Феодосія тел. (050) 400�00�86

Харків тел. (0572) 26�43�33, 26�75�33


