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Шляхи реформування судової системи 
Про необхідність оновлення та 

кадрового очищення органів вла-
ди в Україні написано чимало: 
ідеться і про люстрацію, і про 
реформування, і про скорочення. 
Значна увага приділяється і тре-
тій гілці влади, адже саме судова 
влада має убезпечувати громадян 
від порушень та свавілля з боку 
інших представників влади і, як-
що вона не має змоги це робити, 
людина відчуває себе абсолютно 
беззахисною перед державою. 
Тому вимоги щодо оновлення 
саме органів судочинства звучать 
особливо голосно. 

 Головними проблемами су-
часної судової системи є високий 
рівень корупції, значний рівень 
залежності від чиновників та 
правоохоронних органів, обвину-
вальний ухил у кримінальному 
судочинстві та надмірна схиль-
ність вирішувати справи на ко-
ристь держави в спорах з органа-
ми влади, подекуди низька ква-
ліфікація представників суддів-
ського корпусу. 

Деякі представники громад-
ськості пропонують вирішити 
проблему шляхом суцільної замі-
ни всіх суддів, але практична ре-
алізація цієї ідеї є малоймовір-
ною. Серед головних проблем, 
що перешкоджають люстрації, 
тобто швидкій і повній заміні  
суддівського корпусу, можна на-
звати такі: 

– конституційні та міжнарод-
но-правові гарантії для чинних 
суддів, тобто неможливість їх 
звільнення на підставах, не пе-
редбачених чинною Конституці-
єю України, європейські та світо-
ві стандарти щодо незалежності 
суддів; 

– відсутність кадрів для якіс-
ного оновлення: суддями можуть 
призначатися лише юристи з рів-
нем знань та навичок вище серед-
ніх та певним професійним та 
життєвим досвідом, що виключає 
заміщення посад учорашніми ви-

пускниками. Натомість усі інші 
юридичні кадри вражені негатив-
ними тенденціями перехідного 
суспільства: помічники суддів та 
державні службовці мають тра-
диційне «чиновницьке» світо-
сприйняття з готовністю викону-
вати вказівки керівництва, адво-
кати та працівники підприємств 
значною мірою самі були залуче-
ні до корупційних схем, правоо-
хоронці мають ті ж недоліки, що 
зумовлюють необхідність очи-
щення судової влади, а викладачі 
юридичних навчальних закладів 
та науковці переважно не мають 
практики правозастосування;  

– багаторівневу структуру су-
дової системи, коли для призна-
чення до апеляційної ланки пот-
рібен досвід роботи в суді першої 
інстанції, а для роботи в касацій-
ній інстанції – відповідно, досвід 
роботи в апеляції.  

Відхилення від цієї практики 
призведе до значного падіння 
якості правосуддя в другій та 
третій ланках судової системи, 
якщо до них потраплятимуть лю-
ди без досвіду роботи суддею. 
Практика попередніх судових 
реформ, коли судді з місцевих 
судів одразу потрапляли до каса-

ційних (Вищий адміністративний 
суд, Вищий спеціалізований суд 
України з розгляду кримінальних 
та цивільних справ), підтвердила 
помилковість цього підходу. От-
же, у разі звільнення всіх суддів 
одночасно, незрозуміло, де брати 
кадри до апеляційних та касацій-
них судів. 

Таким чином, ухвалення будь-
яких рішень щодо суцільної замі-
ни усіх суддів є нереальним і ма-
тиме виключно негативні наслід-
ки. Проте, безперечно, щось пот-
рібно робити, оскільки збережен-
ня сучасного стану речей є не-
прийнятним, а сподівання, що 
воно саме по собі якось зміниться 
на краще, – марними. 

Основні засоби очищення су-
дової влади такі. 

По-перше, реформування су-
дової системи з одночасною ре-
формою системи правоохоронних 
органів. 

Діюча модель судової системи 
є неефективною, оскільки не вра-
ховує потреби споживача відпо-
відних державних послуг і не 
ґрунтується на об’єктивній оцінці 
навантаження на одного праців-
ника.  

                                                                                 (далі див. на стор. 2)

НОВИНИ ЄС 
 
Визначено нового  
президента Єврокомісії 
 

Жана-Клода Юнкера обрали новим президе-
нтом Європейської Комісії (своєрідний аналог 
європейського уряду). Остаточне рішення ухва-
лили на саміті голів держав – членів ЕС у Брюс-
селі. Єдиним із 27 політиків, хто залишився ка-
тегорично проти кандидатури колишнього пре-
м‘єр-міністра Люксембургу, був його британ-
ський колега Девід Кемерон. Він пояснив, що 
Жан-Клод Юнкер підтримує ідею централізації 
європейської влади в Брюсселі, у той час як 
Велика Британія прагне більшої свободи дій. 
Кемерон повідомив, що обрання Юнкера при-
швидшить проведення у Сполученому Королів-
стві референдуму щодо виходу з ЄС. 

Німецький канцлер Анґела Меркель відповіла 
на це, що відсутність абсолютної згоди між уча-
сниками саміту не є великою драмою. 

 
Рівень оподаткування в ЄС  
 

Данія – країна з найвищим оподаткуванням у 
ЄС. 2012 року уряд Данії зібрав податків на 
48,1% по відношенню до ВВП.  

За даними Євростату, до країн, в яких оподат-
кування перевищує 40% по відношенню до 
ВВП, також належать Бельгія (45,4%), Франція 
(45%), Швеція (44,2%), Фінляндія (44,1%), Італія 
(44%) та Австрія (43,1%).  

Натомість найменше податків сплатили у Лит-
ві. Рівень оподаткування цієї країни по відно-
шенню до ВВП 2012 року склав 27,2%. Близь-
кими до литовських у цій сфері є показники 
Болгарії і Латвії (обидві по 27,9%), Румунії та 
Словаччини (обидві по 28,3%), а також Ірландії 
(28,7%).  

Загалом у Європейському Союзі 2012 року
порівняно з 2011 роком податки по відношенню 
до ВВП збільшилися на 0,6% і склали 39,4%. У 
зоні євро (ЄС 18) за аналогічний період часу 
вони також збільшилися – на 0,9% і досягли по-
значки у 40,4%. Євростат прогнозує, що тенде-
нція зростання податкових надходжень по від-
ношенню до ВВП у ЄС збережеться. 

 
Розпочаті консультації щодо 
якості питної води 
 

Наприкінці червня 2014 року Європейська Ко-
місія започаткувала громадські консультації 
щодо політики ЄС, яка стосується питної води.  

Європейський комісар із захисту довкілля 
Янез Поточнік назвав постачання «безпечної та 
високоякісної води» у ЄС «головним здобутком 
європейського законодавства».  

Однак, за його словами, Євросоюз має пе-
редбачати проблеми, які можуть виникнути з 
питною водою у майбутньому, та швидко реагу-
вати на них.  

У такий спосіб у Брюсселі прагнуть дізнатися,
чи існує потреба в удосконаленні механізмів 
постачання високоякісної води. Під час консу-
льтацій європейці ділитимуться своїми думка-
ми, зокрема, щодо питань, які стосуються існу-
ючої якості води, головних загроз для води, бі-
льшої поінформованості громадян із цього пи-
тання тощо.  

Результати консультацій ляжуть в основу 
пропозицій щодо змін, яких потребує Директива 
ЄС з питної води.  

(з інформаційного вісника 
Представництва ЄС)
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Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС 

27 червня 2014 року Україна підписала Угоду про 
асоціацію та Заключний акт з ЄС. Підпис під докумен-
том поставив Президент України Петро Порошенко. Це-
ремонія відбулася в будівлі Ради Європейського Союзу 
у Брюсселі о 10 годині за місцевим часом. 

З української сторони на церемонії також були при-
сутні Міністр закордонних справ Павло Клімкін, Перший 

 
 
 
 
 
 
 

помічник Президента Юрій Оніщенко, заступник Глави 
Адміністрації Президента України Валерій Чалий, пред-
ставник України при Європейському Союзі Костянтин 
Єлісєєв. 

День підписання Угоди про асоціацію з ЄС Петро 
Порошенко назвав одним із найважливіших днів в історії 
Української держави. «Це один із найважливіших днів із 
часу набуття незалежності України. Ми маємо викорис-
тати цю можливість для модернізації країни. Але ми 
потребуємо тільки одного – миру та безпеки», – зазна-
чив Президент у коментарі журналістам перед церемо-
нією підписання.  

«Ми сподіваємося, – наголосив глава держави, – що 
сьогодні Європейський Союз продемонструє таку ж со-
лідарність, як раніше». 

Як відомо, політичну частину Угоди було підписано 
21 березня 2014 року Прем’єр-міністром України Арсе-
нієм Яценюком. Нині ж врегульовано економічні питання 
Асоціації та створення зони вільної торгівлі між Украї-
ною та ЄС.   

                                                       (за матеріалами www.president.gov.ua) 
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Шляхи реформування судової системи 
(продовження, початок див. на стор. 1)

Фактично має місце ситу-
ація, коли судді обласних 
центрів розглядають сотні 
справ на місяць, не маючи 
часу на їх докладне ви-
вчення, а судді райцентрів 
не завантажені. Значно 
впало навантаження і на 
суддів господарських судів, 
у той час як судді адмініст-
ративних судів не змушені 
відкладати вирішення справ 
на роки через їх неймовірну 
кількість. Водночас під час 
розрахунку заробітної плати 
за основу береться стаж, 
тобто створюється ситуа-
ція, коли відсутні підстави 
йти працювати до великих 
міст, крім корупціогенних 
чинників.    

Серед пропозицій до такої 
реформи можна було б на-
звати поділ місцевих судів 
на мирові та окружні. При 
цьому мирові судді мали б 
розглядати сімейні спори, 
дрібні цивільні справи, 
справи про адміністративні 
правопорушення та, мож-
ливо, кримінальні проступ-
ки. Їх варто було б форму-
вати за нині чинним тери-
торіальним принципом. На-
томість окружні суди розг-
лядали б складніші справи 
і, відповідно, складалися з 
більш досвідчених та ква-
ліфікованих суддів. При 
цьому, визначаючи межі 
округів, необов’язково спи-
ратися на обласний поділ, 
як це зараз відбувається з 
господарськими та адмініс-
тративними судами, а слід 
виходити з реальних пот-
реб громадян та даних ная-
вної судової статистики. 
Може бути кілька округів на 
область, а, наприклад, для 
господарських справ – один 
округ на кілька областей. 
Дискусійною є подальша 
доля Вищого спеціалізова-
ного суду України з розгля-
ду кримінальних та цивіль-
них справ.  

Варто також обговорити 
доцільність чинної моделі 
вирішення господарських 
справ: можливо, дрібні 
справи варто передати міс-
цевим судам, а для склад-
них суперечок та справ про 
банкрутство залишити кіль-
ка господарських судів (на-
приклад, спираючись на 
мережу апеляційних госпо-
дарських судів). При цьому 
Вищій господарський суд 
України можна було б пере-
творити на апеляційну ін-
станцію. 

Іншою проблемою, яка 
мають вирішити в ході су-
дово-правової реформи, є 
фактор підвищеної взаємо-
дії суду з правоохоронними 
органами, що спричиняє 

обвинувальний ухил судо-
вої системи, а подекуди й 
залежність суддів від цих 
органів. 

Серед причин такої зале-
жності – наявність спільних 
корупційних інтересів, обіз-
наність правоохоронних ор-
ганів про незаконні дії та 
незаконне збагачення суд-
дів, а  також спільність їх 
завдань щодо притягнення 
злочинців до відповідаль-
ності.  

Перші два фактори мають 
усуватися системною боро-
тьбою з корупцією, що ж до 
останнього, то його теж не 
слід недооцінювати. Справа 
в тому, що суспільство ба-
жає справедливості взагалі, 
у той час як судова влада 
може забезпечити лише 
належне правосуддя, тому 
з точки зору належної орга-
нізації судової влади звіль-
нення від кримінальної від-
повідальності злочинця, ви-
на якого не доведена через 
некомпетентність слідства, 
є проявом законності і не-
залежності судової влади, а 
з точки зору суспільства – 
недбалістю держави, через 
яку злочинець опинився на 
волі.  

При цьому негатив грома-
дяни адресують перш за 
все суду, який ухвалив від-
повідний вирок, а не право-
охоронній  системі.  

З іншого боку, формуван-
ня обвинувального світо-
гляду формується в першу 
чергу за рахунок того, що 
більшість осіб, які притяга-
ються до відповідальності, 
дійсно вчинили злочини і 
намагаються уникнути по-
карання або домогтися його 
немотивованого полегшен-
ня, тому виникає природна 
недовіра до тверджень про 
невинуватість особи.  

Тому, щоб судова рефор-
ма не спричинила величез-
не суспільне невдоволення 
через очевидну несправед-
ливість судових рішень, ух-
валених відповідно до за-
кону, вона має одночасно 
супроводжуватися рефор-

муванням органів слідства 
та прокуратури та їх кадро-
вим оновленням, аби за-
безпечити належний рівень 
доведення вини, зміною в 
системі представництва ін-
тересів держави в суді, ко-
ли б справедливі й законні 
вимоги держави були за-
безпечені належним проце-
суальним рівнем доведення 
та обґрунтування, повно-
цінним формуванням сис-
теми безоплатної допомоги 
незахищеним верствам на-
селення та змінами в адво-
катурі, які забезпечували б 
контроль за належним рів-
нем адвокатури, удоскона-
ленням правових норм.  

Із метою ж подолання об-
винувального ухилу можна 
запропонувати ширше ви-
користання народу у здійс-
ненні правосуддя як прися-
жних, так і народних засіда-
телів, причому останню 
форму не слід сприймати як 
радянський рудимент: мож-
на передбачити формуван-
ня корпусу засідателів із 
працівників освіти та соціа-
льних служб для вирішення 
питань щодо неповнолітніх, 
з аудиторів – для вирішен-
ня питань про податкові та 
службові злочини, з війсь-
кових у відставці – щодо 
військових злочинів тощо. 

По-друге, перегляд сис-
теми оплати праці суддів та 
працівників судів, порядку 
та обсягів фінансування су-
дової влади. 

Із метою подолання кору-
пції система оплати праці 
суддів має ґрунтуватися на 
двох визначальних чинни-
ках: урахуванні рівня нава-
нтаження та конкурентності 
оплати праці у відповідному 
середовищі.  

Справді, ні в кого не вини-
кає зауважень, що керівник 
банку в Києві та в районно-
му містечку мають різний 
рівень оплати праці.  

Це ж стосується і судової 
влади: є нереальним подо-
лання корупції в умовах, 
коли місячний рівень опла-
ти праці судді порівнянний 

із гонораром адвоката за 
одну справу,  з іншого боку, 
відсутній будь-який суспіль-
ний інтерес у виплаті 20–30 
тисячної зарплати судді в 
районному центрі за розг-
ляд справ переважно з роз-
лучень, стягнення аліментів 
та заборгованості з комуна-
льних платежів.  

Вихід із цієї ситуації міг би 
бути в поділі системи на різ-
ні рівні (мирові та окружні 
суди), коли складніший рі-
вень справ та, відповідно, 
більш високий рівень опла-
ти праці, був би на другому 
рівні.  

Крім того, оскільки другий 
рівень необхідно формува-
ти – це дозволило провести 
конкурс і оновити склад суд-
дів, зайнятих важливими
справами.   

Так само негативним чин-
ником є виконання функцій 
держави за рахунок «кору-
пційних коштів»: ремонти 
судів, придбання техніки та 
майна, направлення корес-
понденції за рахунок суддів, 
а інколи і доплата суддями 
помічникам, консультантам 
та секретарям (які одержу-
ють заробітну плату близь-
ку до мінімальної) мають
замінитися належним дер-
жавним фінансуванням від-
повідних видатків із запро-
вадженням громадського 
контролю, який виключав 
би придбання комп’ютерів 
за ціною втричі вищу за ри-
нкову.  

По-третє, реформування 
системи декларування до-
ходів та майна, зокрема за-
провадження декларування 
«майнових благ», – поряд із 
чинними вимогами потрібно 
встановити декларування
фактів користування неру-
хомістю, елітними транспо-
ртними засобами, що на-
даються безоплатно або за 
плату, яка значно нижче за 
загальноприйняту, а також 
визначення випадків, коли 
така блага є дозволеними 
або, навпаки, заборонени-
ми.  

(далі див. на стор. 3)              

НОВИНИ УКРАЇНА – ЄС 
 

Президент вніс пропозиції щодо 
вдосконалення Конституції 
 

Президент вніс до Верховної Ради законопроект 
про внесення змін до Конституції України. 

Законопроект передбачає ліквідацію обласних
держадміністрацій, замість них мають працювати 
представники Президента. Області перейменова-
но в «регіони», а систему адміністративно-
територіального устрою становлять регіони, ра-
йони і громади. Виконавчу владу в районах здійс-
нюють виконкоми райрад. При цьому рішення ор-
ганів місцевого самоврядування з мотивів їхньої 
невідповідності Конституції зупиняються Прези-
дентом, а рішення, які конфліктують із законом, –
представниками президента із зверненням до 
суду. Президент отримає право розпускати орга-
ни місцевого самоврядування, керуючись рішен-
нями судів.  

Є зміни щодо нинішньої президентської квоти:
якщо зараз міністр оборони і голова МЗС призна-
чаються Радою за поданням президента, то пла-
нується, що їх представлятиме прем'єр за пого-
дженням із Президентом.  

Президент не буде зобов'язаним узгоджувати з 
Верховною Радою звільнення голови СБУ, голови 
Нацбанку і генпрокурора. З'являється новий орган 
– Державне бюро розслідувань, для призначення 
глави якого буде вимагатися згода Парламенту.  

 

У Києві пройшов День діалогу 
влади та самоврядування 
 

25 червня понад триста міських, селищних та 
сільських голів взяли участь в обговоренні питань 
реформування місцевого самоврядування у рам-
ках Дня діалогу, який провела Асоціація міст 
України. Участь у форумі взяв Президент України 
Петро Порошенко, а також представники Уряду та 
Верховної Ради.  

Виступаючи на форумі, Президент детально зу-
пинився на змінах до Конституції, які він подав до 
розгляду в парламенті, а також указав, що значна 
частина податків повинна залишатися на місцях, 
адже це додатковий ресурс для територіальних 
громад. 

Міські голови мали можливість поставити пред-
ставникам Уряду питання, які їх хвилюють, та 
отримати конкретні відповіді. Спільною для мерів 
є ситуація з казначейством. Міста мають на своїх 
рахунках власні кошти, однак виплата їх призупи-
нена або ж відбувається не в повному обсязі.  

Учасники Дня діалогу підписали звернення до 
Президента, Уряду та Верховної Ради, у якому
окреслені питання, що потребують першочергово-
го вирішення. Зокрема, це стосується бюджетного 
забезпечення, ЖКГ, надання адмінпослуг тощо.  

 
ОБСЄ засудила окупацію України 

 
ОБСЄ засуджує окупацію території України Ро-

сією і висловлює жаль з приводу продовження дій 
Росії, спрямованих на дестабілізацію в Україні. 
Про це йдеться у резолюції Парламентської аса-
мблеї ОБСЄ, ухваленій на 23-й сесії ПА ОБСЄ, 
що відбувається у Баку.  

У резолюції міститься заклик до держав-членів 
ОБСЄ «відмовлятися від визнання насильницької 
анексії Криму Російською Федерацією» та висло-
влюється «жаль з приводу збройного втручання, 
здійснюваного контрольованими Російською Фе-
дерацією силами в Україні, а також порушення 
прав людини, які вони продовжують породжува-
ти». В ухваленій резолюції йдеться про «тверду 
підтримку суверенітету, політичної незалежності, 
єдності і територіальної цілісності України, як це 
визначено Конституцією країни».  

Російська делегація наполягала на виключенні 
проекту цієї резолюції з порядку денного сесії Па-
рламентської асамблеї ОБСЄ. 

(за матеріалами з Інтернету)
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Дніпропетровська облрада  
залучає громадськість 
 

26 червня голова Дніпропетровської обласної 
ради Євген Удод провів відкриту зустріч із гро-
мадськістю Дніпропетровщини. На заході було
представлено 110 громадських організацій. Голо-
вне питання – розробка алгоритму спільної робо-
ти громадськості, Дніпропетровської обласної ра-
ди та обласної державної адміністрації з прове-
дення громадської експертизи проектів рішень. 

Обговорення, яке тривало близько двох годин, 
було досить жвавим. Усі охочі отримали можли-
вість виступити та викласти своє бачення щодо 
створення механізму взаємодії активних громадян 
та місцевої влади. За підсумками зустрічі делега-
ти підтримали за основу алгоритм дій, запропоно-
ваний обласною радою (проект алгоритму дода-
ється). Також учасники зібрання вирішили створи-
ти робочу групу з доопрацювання регламенту 
громадської експертизи. Склад робочої групи 
громадськість пообіцяла обрати протягом тижня. 

 
В Днепропетровске презентовали 
систему сертификации ЕС   

 
В июне в Днепропетровском облсовете состоя-

лась презентация системы сертификации ЕС для 
непродовольственных товаров. Более шестиде-
сяти представителей малого и среднего бизнеса 
области смогли принять участие в семинаре чеш-
ских специалистов. Семинар состоялся по ини-
циативе председателя Днепропетровского облсо-
вета, при участии Министра иностранных дел 
Чешской республики Любомира Заоралека и 
чрезвычайного и полномочного посла Чешской 
республики в Украине Ивана Почуха. 

В рамках лекций чешские специалисты расска-
зали предпринимателям о юридических аспектах 
импорта товаров в ЕС, о сертификации непродо-
вольственных товаров и презентовали систему 
стандартизации и технической гармонизации в 
Европе. 

В этот же день в Днепропетровске состоялось 
торжественное открытие почетного консульства 
Чехии. Чешский бизнес инвестирует в промыш-
ленность нашего региона, в оптовую и розничную 
торговлю, в ремонт автотранспортных средств. 
На территории области работает 12 предприятий 
с чешскими инвестициями 

 
«Голос Природы» ведет инфор-
мационную работу по проблемам 
изменения климата 
 

В Днепродзержинске прошла тематическая вы-
ставка творческих работ школьников «Измени се-
бя, а не климат!», которая является финалом ин-
формационной работы, проводимой обществен-
ной организацией «Голос Природы».  

В начале учебного года организация «Голос 
Природы» совместно с управлением образования 
и науки Днепродзержинского горсовета составила 
программу совместных информационных меро-
приятий по вопросам экологии. В рамках 
программі были прочитаны лекции о причинах и 
последствиях изменения климата и необходимо-
сти адаптации к новым климатическим условиям, 
проведены тематические конкурсы творческих 
работ. По результатам проведенных конкурсов 
около 100 рисунков были представлены на вы-
ставке. 

С первых дней реализации программы была по-
ставлена цель – сформировать в школах волон-
терские лекторские группы среди учеников стар-
ших классов, которые получили название «кли-
матические агитбригады». Они должны были 
прочитать лекции о причинах и последствиях из-
менения климата в средних и младших классах, 
охватив широкую аудиторию учащихся. 

                         (за матеріалами з Інтернету) 
 

 

 

Шляхи реформування судової системи 
(продовження, початок див. на стор. 1, 2)

Потрібне включення до деклараційної 
інформації відомостей не лише про на-
явність рахунків та майна за межами 
України, а й про те, чи не є особа «ви-
годонабувачем/бенефіціаром» у будь-
яких трастах чи трастових угодах, чи не 
здійснюється будь-якими третіми осо-
бами володіння та/або управління май-
ном в інтересах декларанта. 

Слід окремо зауважити, що будь-яка 
система контролю за доходами та май-
ном судді є недостатньо ефективною, 
якщо вона не охоплює контроль за тре-
тіми особами, які можуть бути «фіктив-
ними» власниками майна в інтересах 
декларанта. З іншого боку, не завжди 
можливо вимагати від декларанта по-
дання інформації про третіх осіб, оскі-
льки він об’єктивно може її не мати, а ті 

ж родичі і члени сім’ї не можуть бути 
зобов’язані розкривати інформацію про 
себе лише на тій підставі, що хтось із 
їхньої рідні обіймає публічну посаду. 
Проте позбавлення особи права на 
професію лише на тій підставі, що 
хтось з її близьких не бажає розкривати 
інформацію про себе, є неприйнятним і 
порушує її права. Вихід із цієї ситуації 
вбачається у реформуванні загально-
державної системи декларування до-
ходів та повній реалізації конституцій-
ного обов’язку щодо декларування до-
ходів та майна усіма громадянами. Та-
ким чином, суддя може ухилитися від 
надання інформації про своїх родичів, 
мотивуючи це їх відмовою, проте це не 
звільнятиме відповідну особу від 
обов’язку задекларувати, наприклад, 
триповерховий будинок та елітний ав-
томобіль, маючи з доходів лише пен-
сію. При цьому має бути запроваджено 
механізм вилучення майна, набутого 
внаслідок «безпідставного збагачення» 
– завідомо незрозумілого джерела по-
ходження.  

По-четверте, оновлення суддівського 
корпусу шляхом звільнення осіб, які 
припустилися порушень законодавства 
під час розгляду справ, неетичних вчи-
нків, порушень вимог щодо деклару-

вання доходів та майна. Насправді зна-
чний рівень зловживань та корупції в 
органах судової влади обумовлений не 
відсутністю правових механізмів для 
притягнення до відповідальності пору-
шників, а небажанням їх застосовувати. 

Тому важливим є механізм відбору та 
громадського обговорення кандидатур 
для призначення до Вищої ради юстиції 
і встановлення механізму їх регулярно-
го публічного звітування про свою дія-
льність та мотивацію ухвалених рішень. 

Серед інших важливих інструментів 
оновлення судової влади – запрова-
дження кваліфікаційної атестації та 
внесення змін до Конституції України, 
які б передбачали можливість звіль-
нення за результатами такої атестації. 
Оскільки сьогодні не існує механізмів 
звільнення особи внаслідок недостат-
ньої кваліфікації. 

Безперечно, це лише основні позиції. 
Існує ще велика кількість деталей, які 
мають бути опрацьовані, а для цього 
має бути сформовано робочу групу з 
реформування судової системи, забез-
печено прозорість її роботи, проведено
кругли столи та конференції із зацікав-
леними сторонами. 

Роман КОРНІЄНКО

Возможности добычи газа существенно недооценены 

Перспективы добычи традици-
онного природного газа в Украи-
не недооценены из-за отсутствия 
актуальной и полной геологиче-
ской информации о недрах. При 
создании благоприятной регуля-
торной среды, привлечении инве-
стиций и использовании новых 
технологий Украина способна в 
течение 5–7 лет полностью обес-
печить себя газом собственной 
добычи. Об этом сказал гене-
ральный директор «Нефтегаздо-
бычи» Игорь Щуров во время вы-
ступления на 5-м Украинском 
энергетическом форуме в Киеве. 

«Возможность существенного 
наращивания добычи природного 
газа в стране часто связывают с 
началом разработки месторожде-
ний нетрадиционных углеводо-
родов. Однако опыт работы 
«Нефтегаздобычи» показывает, 
что концентрация усилий на раз-
витии добычи традиционного га-
за в краткосрочной перспективе 
способна обеспечить более ощу-
тимый эффект. Речь не только об 
объемах газа, но также о сроках 
реализации проектов, стоимости 
продукции, минимизации потен-
циальных рисков», – отметил топ-
менеджер. 

В условиях, когда государство 
свело объемы геологоразведоч-
ных работ к минимуму, частные 
компании должны инвестировать 
в их проведение собственные 
средства. «Нефтегаздобыча» уже 

начала комплексную програм-
му геологоразведочных работ, 
чтобы обеспечить возможно-
сти для своего интенсивного 
развития в будущем. Основное 
внимание компании сосредо-
точено на доизучении потен-
циала Днепровско-Донецкой 
впадины. «Нефтегаздобыча» 
уже заново провела анализ 
геологических данных об этой 
территории за несколько де-

сятков лет, получены первые ре-
зультаты классических и прямых 
методов поиска. 

«Поступающая в результате 
геологоразведочных работ ин-
формация свидетельствует о на-
личии значительного резерва для 
наращивания добычи на разраба-
тываемых «Нефтегаздобычей» 
месторождениях – Семиренков-
ском и Мачухском. Существует 
высокая вероятность увеличения 
доказанных запасов углеводоро-
дов как минимум вдвое. По на-
шим оценкам, доизучение потен-
циала других месторождений в 
Украине с использованием со-
временных подходов и инстру-
ментов способно дать не менее 
высокий результат», – сказал 
Игорь Щуров. 

Активизация геологоразведоч-
ных работ станет одним из глав-
ных факторов, который позволит 
«Нефтегаздобыче» уже в 2014–
2015 годах вывести объемы буре-
ния на новый уровень. В текущем 
году компания уже ввела в экс-
плуатацию одну скважину, буре-
ние еще трех планируется завер-
шить до конца года. Параллельно 
компания приступает к бурению 
шести новых глубоких скважин 
на Семиренковском месторожде-
нии. При выполнении этих работ 
применяются современные тех-
нологии и оборудование, которые 
позволят дополнительно повы-
сить эффективность и безопас-

ность – как на этапе бурения, так 
и на этапе эксплуатации скважин. 

Начатые работы позволят 
«Нефтегаздобыче» увеличить 
объемы добычи газа в 2014 году 
более чем в полтора раза – до 800 
млн куб. м. К 2020 году перед 
«Нефтегаздобычей» и нефтегазо-
вым направлением ДТЭК (основ-
ного акционера компании) стоит 
задача полностью обеспечить по-
требность в газе группы СКМ, 
которая составляет 6 млрд куб. м 
в год. В целом, по оценкам «Неф-
тегаздобычи», в течение 5–7 лет 
Украина может полностью обес-
печить собственные потребности 
в природном газе за счет внут-
ренней добычи. 

«Энергетическая независимость 
способна превратиться из лозун-
га, каким она была на протяже-
нии многих лет, в реальность. 
Однако для этого необходимо 
выполнение целого ряда условий. 
Среди главных – создание благо-
приятной регуляторной среды, 
привлечение инвестиций, новых 
технологий, квалифицированного 
менеджмента. Многое в этом во-
просе будет зависеть от новой 
власти, ее желания выстраивать 
конструктивное, прозрачное, 
взаимовыгодное сотрудничество 
с бизнесом. Сегодня крайне важ-
но объединить усилия, чтобы ре-
шить накопившиеся проблемы и 
не допустить их возникновения 
снова», – заключил Игорь Щуров. 

(Департамент по связям с общественностью 
ДТЭК)
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01.08.2014 р. об 11:00 за адресою м. Дні-
пропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 
буд. 38 (зал торгів ІІ поверху) відбудеться 
аукціон із продажу сільськогосподарських 
культур. 

Організатор аукціону: Товарна біржа 
«УМТБ» (м. Дніпропетровськ, вул. Набере-
жна Перемоги, 38, час роботи: з 10:00 по 
16:00, телефон/факс (056) 374-22-97). 

Лот № 1. Посіви: сорго, площею 116 га, ро-
зташовані на полі № 23 СГП «Краснопільсь-
ке» Горьківської сільради. Старт. ціна: 
165 714,94 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
16 571,49 грн. Лот № 2. Посіви: сорго, пло-
щею 97 га, розташовані на полі № 24 СГП 
«Краснопільське» Горьківської сільради. 
Старт. ціна: 138 571,97 грн. без ПДВ. Гарант. 
внесок: 13 857,20 грн. Лот № 3. Посіви: сорго, 
площею 167 га, розташовані на полі № 26 
СГП «Краснопільське» Горьківської сільради. 
Старт. ціна: 238 572,36 грн. без ПДВ. Гарант. 
внесок: 23 857,24 грн. Лот № 4. Посіви: сорго 
площею 35 га, розташовані на полі № 15 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. Старт. 
ціна: 50 000,20 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
5 000,02 грн. Лот № 5. Посіви: сорго площею 
40 га, розташовані на полі № 17 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. Старт. 
ціна: 57 143,08 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 5 
714,31 грн. Лот № 6. Посіви: сорго площею 
85 га, розташовані на полі № 18 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. Старт. 
ціна: 121 429,05 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
12 142,91 грн. Лот № 7. Посіви: сорго пло-
щею 94 га, розташовані на полі № 19 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. Старт. 
ціна: 134 286,24 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
13 428,62 грн. Лот № 8. Посіви: сорго пло-
щею 53 га, розташовані на полі № 20 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. Старт. 
ціна: 75 714,58 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
7 571,46 грн. Лот № 9. Посіви: сорго площею 
13 га, розташовані на полі № 25 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. Старт. 
ціна: 18 571,50 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 1 
857,15 грн. Лот № 10. Посіви: сорго площею 
28 га, розташовані на полі № 27 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. Старт. 
ціна: 40 000,16 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 4 
000,02 грн. Лот № 11. Посіви: сорго площею 
31 га, розташовані на полі № 28 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. Старт. 
ціна: 44 285,89 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
4 428,59 грн. Лот № 12. Посіви: сорго пло-
щею 67 га, розташовані на полі № 4 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. Старт. 
ціна: 95 714,66 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
9 571,47 грн. Лот № 13. Посіви: соняшник 
площею 105 га, розташовані на полі № 2 СГП 
«Долинське» Горьківської сільради. Старт. ці-
на: 191 144,21 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
19 114,42 грн. Лот № 14. Посіви: соняшник 
площею 110 га, розташовані на полі № 3 СГП 
«Долинське» Горьківської сільради. Старт. ці-
на: 200 246,31 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
20 024,63 грн. Лот № 15. Посіви: соняшник 
площею 75 га, розташовані на полі № 33 СГП 
«Долинське» Горьківської сільради. Старт. ці-
на: 136 531,58 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
13 653,16 грн. Лот № 16. Посіви: соняшник 
площею 128 га, розташовані на полі № 4 СГП 
«Долинське» Горьківської сільради. Старт. ці-
на: 233 013,89 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
23 301,39 грн. Лот № 17. Посіви: соняшник 
площею 149 га, розташовані на полі № 10 
СГП «Краснопільське» Горьківської сільради. 
Старт. ціна: 271 242,73 грн. без ПДВ. Гарант. 
внесок: 27 124,27 грн. Лот № 18. Посіви: со-
няшник площею 160 га, розташовані на полі 
№ 11 СГП «Краснопільське» Горьківської 
сільради. Старт. ціна: 291 267,36 грн. без 
ПДВ. Гарант. внесок: 29 126,74 грн. Лот № 19. 
Посіви: соняшник площею 365 га, розташо-
вані на полі № 13 СГП «Краснопільське» 
Горьківської сільради. Старт. ціна: 664 453,67 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 66 445,37 грн. 
Лот № 20. Посіви: соняшник площею 155 га, 
розташовані на полі № 14 СГП «Краснопіль-
ське» Горьківської сільради. Старт. ціна: 
282 165,26 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
28 216,53 грн. Лот № 21. Посіви: соняшник 
площею 143 га, розташовані на полі № 15 
СГП «Краснопільське» Горьківської сільради. 
Старт. ціна: 260 320,20 грн. без ПДВ. Гарант. 
внесок: 26 032,02 грн. Лот № 22. Посіви: со-
няшник площею 156 га, розташовані на полі 

№ 16 СГП «Краснопільське» Горьківської 
сільради. Старт. ціна: 283 985,68 грн. без 
ПДВ. Гарант. внесок: 28 398,57 грн. Лот № 23. 
Посіви: соняшник площею 153 га, розташо-
вані на полі № 17 СГП «Краснопільське» 
Горьківської сільради. Старт. ціна: 278 524,41 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 27 852,44 грн. 
Лот № 24. Посіви: соняшник площею 158 га, 
розташовані на полі № 18 СГП «Краснопіль-
ське» Горьківської сільради. Старт. ціна: 
287 626,52 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
28 762,65 грн. Лот № 25. Посіви: соняшник 
площею 101 га, розташовані на полі № 19 
СГП «Краснопільське» Горьківської сільради. 
Старт. ціна: 183 862,52 грн. без ПДВ. Гарант. 
внесок: 18 386,25 грн. Лот № 26. Посіви: со-
няшник площею 117 га, розташовані на полі 
№ 2 СГП «Краснопільське» Горьківської сіль-
ради. Старт. ціна: 212 989,26 грн. без ПДВ. 
Гарант. внесок: 21 298,93 грн. Лот № 27. По-
сіви: соняшник площею 71 га, розташовані на 
полі № 22 СГП «Краснопільське» Горьківської 
сільради. Старт. ціна: 129 249,89 грн. без 
ПДВ. Гарант. внесок: 12 924,99 грн. Лот № 28. 
Посіви: соняшник площею 60 га, розташовані 
на полі № 28 СГП «Краснопільське» Горьків-
ської сільради. Старт. ціна: 109 225,26 грн. без 
ПДВ. Гарант. внесок: 10 922,53 грн. Лот № 29. 
Посіви: соняшник площею 67 га, розташовані 
на полі № 29 СГП «Краснопільське» Горьків-
ської сільради. Старт. ціна: 121 968,21 грн. без 
ПДВ. Гарант. внесок: 12 196,82 грн. Лот № 30. 
Посіви: соняшник площею 77 га, розташовані 
на полі № 30 СГП «Краснопільське» Горьків-
ської сільради. Старт. ціна: 140 172,42 грн. без 
ПДВ. Гарант. внесок: 14 017,24 грн. Лот № 31. 
Посіви: соняшник площею 149 га, розташо-
вані на полі № 4 СГП «Краснопільське» Горь-
ківської сільради. Старт. ціна: 271 242,73 грн. 
без ПДВ. Гарант. внесок: 27 124,27 грн. Лот 
№ 32. Посіви: соняшник площею 168 га, роз-
ташовані на полі № 5 СГП «Краснопільське» 
Горьківської сільради. Старт. ціна: 305 830,73 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 30 583,07 грн. 
Лот № 33. Посіви: соняшник площею 182 га, 
розташовані на полі № 6 СГП «Краснопільсь-
ке» Горьківської сільради. Старт. ціна: 
331 316,62 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
33 131,66 грн. Лот № 34. Посіви: соняшник 
площею 155 га, розташовані на полі № 7 СГП 
«Краснопільське» Горьківської сільради. 
Старт. ціна: 282 165,26 грн. без ПДВ. Гарант. 
внесок: 28 216,53 грн. Лот № 35. Посіви: со-
няшник площею 152 га, розташовані на полі 
№ 8 СГП «Краснопільське» Горьківської сіль-
ради. Старт. ціна: 276 703,99 грн. без ПДВ. 
Гарант. внесок: 27 670,40 грн. Лот № 36. По-
сіви: соняшник площею 150 га, розташовані 
на полі № 9 СГП «Краснопільське» Горьківсь-
кої сільради. Старт. ціна: 273 063,15 грн. без 
ПДВ. Гарант. внесок: 27 306,32 грн. Лот № 37. 
Посіви: соняшник площею 55 га, розташовані 
на полі № 10 СГП «Центральне» Горьківської 
сільради. Старт. ціна: 100 123,16 грн. без 
ПДВ. Гарант. внесок: 10 012,32 грн. Лот № 38. 
Посіви: соняшник площею 93 га, розташовані 
на полі № 11 СГП «Центральне» Горьківської 
сільради. Старт. ціна: 169 299,15 грн. без 
ПДВ. Гарант. внесок: 16 929,92 грн. Лот № 39. 
Посіви: соняшник площею 187 га, розташо-
вані на полі № 13 СГП «Центральне» Горьків-
ської сільради. Старт. ціна: 340 418,73 грн. без 
ПДВ. Гарант. внесок: 34 041,87 грн. Лот № 40. 
Посіви: соняшник площею 2 га, розташовані 
на полі № 29 СГП «Центральне» Горьківської 
сільради. Старт. ціна: 3 640,84 грн. без ПДВ. 
Гарант. внесок: 364,08 грн. Лот № 41. Посіви: 
соняшник площею 164 га, розташовані на по-
лі № 35 СГП «Центральне» Горьківської сіль-
ради. Старт. ціна: 298 549,04 грн. без ПДВ. 
Гарант. внесок: 29 854,90 грн. Лот № 42. По-
сіви: соняшник площею 176 га, розташовані 
на полі № 46 СГП «Центральне» Горьківської 
сільради. Старт. ціна: 320 394,10 грн. без 
ПДВ. Гарант. внесок: 32 039,41 грн. Лот № 43. 
Посіви: соняшник площею 82 га, розташовані 
на полі № 47 СГП «Центральне» Горьківської 
сільради. Старт. ціна: 149 274,52 грн. без 
ПДВ. Гарант. внесок: 14 927,45 грн. Лот № 44. 
Посіви: соняшник площею 157 га, розташо-
вані на полі № 48 СГП «Центральне» Горьків-
ської сільради. Старт. ціна: 285 806,10 грн. без 
ПДВ. Гарант. внесок: 28 580,61 грн.  Лот 
№ 45. Посіви: соняшник площею 168 га, роз-
ташовані на полі № 49 СГП «Центральне» 
Горьківської сільради. Старт. ціна: 305 830,73 

грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 30 583,07 грн. 
Лот № 46. Посіви: соняшник площею 91 га, 
розташовані на полі № 7 СГП «Центральне» 
Горьківської сільради. Старт. ціна: 165 658,31 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 16 565,83 грн. 
Лот № 47. Посіви: соняшник площею 41 га, 
розташовані на полі № 9 СГП «Центральне» 
Горьківської сільради. Старт. ціна: 74 637,26 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 7 463,73 грн. 
Лот № 48. Посіви: кукурудза/зерно площею 
86 га, розташовані на полі № 10 СГП «Долин-
ське» Горьківської сільради. Старт. ціна: 
133 923,38 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
13 392,34 грн. Лот № 49. Посіви: кукуру-
дза/зерно площею 125 га, розташовані на по-
лі № 11 СГП «Долинське» Горьківської сіль-
ради. Старт. ціна: 194 656,07 грн. без ПДВ. 
Гарант. внесок: 19 465,61 грн. Лот № 50. По-
сіви: кукурудза/зерно площею 125 га, розта-
шовані на полі № 13 СГП «Долинське» Горь-
ківської сільради. Старт. ціна: 194 656,07 грн. 
без ПДВ. Гарант. внесок: 19 465,61 грн. Лот 
№ 51. Посіви: кукурудза/зерно площею 23 га, 
розташовані на полі № 14 СГП «Долинське» 
Горьківської сільради. Старт. ціна: 35 816,72 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 3 581,67 грн. 
Лот № 52. Посіви: кукурудза/зерно площею 
157 га, розташовані на полі № 15 СГП «До-
линське» Горьківської сільради. Старт. ціна: 
244 488,02 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
24 448,80 грн. Лот № 53. Посіви: кукуру-
дза/зерно площею 22 га, розташовані на полі 
№ 17 СГП «Долинське» Горьківської сільради. 
Старт. ціна: 34 259,47 грн. без ПДВ. Гарант. 
внесок: 3 425,95 грн. Лот № 54. Посіви: куку-
рудза/зерно площею 186 га, розташовані на 
полі № 21 СГП «Долинське» Горьківської 
сільради. Старт. ціна: 289 648,23 грн. без 
ПДВ. Гарант. внесок: 28 964,82 грн. Лот № 55. 
Посіви: кукурудза/зерно площею 74 га, роз-
ташовані на полі № 22 СГП «Долинське» 
Горьківської сільради. Старт. ціна: 115 236,39 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 11 523,64 грн. 
Лот № 56. Посіви: кукурудза/зерно площею 
236 га, розташовані на полі № 23 СГП «До-
линське» Горьківської сільради. Старт. ціна: 
367 510,66 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 36 
751,07 грн. Лот № 57. Посіви: кукуру-
дза/зерно площею 115 га, розташовані на по-
лі № 24 СГП «Долинське» Горьківської сіль-
ради. Старт. ціна: 179 083,58 грн. без ПДВ. 
Гарант. внесок: 17 908,36 грн. Лот № 58. По-
сіви: кукурудза/зерно площею 117 га, розта-
шовані на полі № 25 СГП «Долинське» Горь-
ківської сільради. Старт. ціна: 182 198,08 грн. 
без ПДВ. Гарант. внесок: 18 219,81 грн. Лот 
№ 59. Посіви: кукурудза/зерно площею 200 
га, розташовані на полі № 26 СГП «Долинсь-
ке» Горьківської сільради. Старт. ціна: 
311 449,71 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
31 144,97 грн. Лот № 60. Посіви: кукуру-
дза/зерно площею 32 га, розташовані на полі 
№ 27 СГП «Долинське» Горьківської сільради. 
Старт. ціна: 49 831,95 грн. без ПДВ. Гарант. 
внесок: 4 983,20 грн. Лот № 61. Посіви: куку-
рудза/зерно площею 46 га, розташовані на 
полі № 28 СГП «Долинське» Горьківської 
сільради. Старт. ціна: 71 633,43 грн. без ПДВ. 
Гарант. внесок: 7 163,34 грн. Лот № 62. Посі-
ви: кукурудза/зерно площею 40 га, розташо-
вані на полі № 31 СГП «Долинське» Горьків-
ської сільради. Старт. ціна: 62 289,94 грн. без 
ПДВ. Гарант. внесок: 6 228,99 грн. Лот № 63. 
Посіви: кукурудза/зерно площею 31 га, роз-
ташовані на полі № 32 СГП «Долинське» 
Горьківської сільради. Старт. ціна: 48 274,71 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 4 827,47 грн. 
Лот № 64. Посіви: кукурудза/зерно площею 
28 га, розташовані на полі № 33 СГП «Долин-
ське» Горьківської сільради. Старт. ціна: 
43 602,96 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
4 360,30 грн. Лот № 65. Посіви: кукуру-
дза/зерно площею 14 га, розташовані на полі 
№ 34 СГП «Долинське» Горьківської сільради. 
Старт. ціна: 21 801,48 грн. без ПДВ. Гарант. 
внесок: 2 180,15 грн. Лот № 66. Посіви: куку-
рудза/зерно площею 23 га, розташовані на 
полі № 35 СГП «Долинське» Горьківської 
сільради. Старт. ціна: 35 816,72 грн. без ПДВ. 
Гарант. внесок: 3 581,67 грн. Лот № 67. Посі-
ви: кукурудза/зерно площею 166 га, розташо-
вані на полі № 5 СГП «Долинське» Горьківсь-
кої сільради. Старт. ціна: 258 503,26 грн. без 
ПДВ. Гарант. внесок: 25 850,33 грн. Лот № 68. 
Посіви: кукурудза/зерно площею 117 га, роз-
ташовані на полі № 6 СГП «Долинське» Горь-

ківської сільради. Старт. ціна: 182 198,08 грн. 
без ПДВ. Гарант. внесок: 18 219,81 грн. Лот 
№ 69. Посіви: кукурудза/зерно площею 103 
га, розташовані на полі № 7 СГП «Долинське» 
Горьківської сільради. Старт. ціна: 160 396,60 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 16 039,66 грн. 
Лот № 70. Посіви: кукурудза/зерно площею 
80 га, розташовані на полі № 8 СГП «Долин-
ське» Горьківської сільради. Старт. ціна: 
124 579,88 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
12 457,99 грн. Лот № 71. Посіви: кукуру-
дза/зерно площею 272 га, розташовані на по-
лі № 9 СГП «Долинське» Горьківської сільра-
ди. Старт. ціна: 423 571,61 грн. без ПДВ. Га-
рант. внесок: 42 357,16 грн. Лот № 72. Посіви: 
кукурудза/зерно площею 217 га, розташовані 
на полі № 1 СГП «Краснопільське» Горьківсь-
кої сільради. Старт. ціна: 337 922,94 грн. без 
ПДВ. Гарант. внесок: 33 792,29 грн. Лот № 73. 
Посіви: кукурудза/зерно площею 128 га, роз-
ташовані на полі № 12 СГП «Краснопільське» 
Горьківської сільради. Старт. ціна: 199 327,82 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 19 932,78 грн. 
Лот № 74. Посіви: кукурудза/зерно площею 
99 га, розташовані на полі № 20 СГП «Крас-
нопільське» Горьківської сільради. Старт. ці-
на: 154 167,61 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
15 416,76 грн. Лот № 75. Посіви: кукуру-
дза/зерно площею 267 га, розташовані на по-
лі № 21 СГП «Краснопільське» Горьківської 
сільради. Старт. ціна: 415 785,36 грн. без 
ПДВ. Гарант. внесок: 41 578,54 грн. Лот № 76. 
Посіви: кукурудза/зерно площею 118 га, роз-
ташовані на полі № 3 СГП «Краснопільське» 
Горьківської сільради. Старт. ціна: 183 755,33 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 18 375,53 грн. 
Лот № 77. Посіви: кукурудза/зерно площею 
56 га, розташовані на полі № 1 СГП «Центра-
льне» Горьківської сільради. Старт. ціна: 
87 205,92 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
8 720,59 грн. Лот № 78. Посіви: кукуру-
дза/зерно площею 30 га, розташовані на полі 
№ 2 СГП «Центральне» Горьківської сільра-
ди. Старт. ціна: 46 717,46 грн. без ПДВ. Га-
рант. внесок: 4 671,75 грн. Лот № 79. Посіви: 
кукурудза/зерно площею 51 га, розташовані 
на полі № 22 СГП «Центральне» Горьківської 
сільради. Старт. ціна: 79 419,68 грн. без ПДВ. 
Гарант. внесок: 7 941,97 грн. Лот № 80. Посі-
ви: кукурудза/зерно площею 54 га, розташо-
вані на полі № 23 СГП «Центральне» Горьків-
ської сільради. Старт. ціна: 84 091,42 грн. без 
ПДВ. Гарант. внесок: 8 409,14 грн. Лот № 81. 
Посіви: кукурудза/зерно площею 1 га, розта-
шовані на полі № 29 СГП «Центральне» 
Горьківської сільради. Старт. ціна: 1 557,25 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 155,73 грн. Лот 
№ 82. Посіви: кукурудза/зерно площею 27 га, 
розташовані на полі № 3 СГП «Центральне» 
Горьківської сільради. Старт. ціна: 42 045,71 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 4 204,57 грн. 
Лот № 83. Посіви: кукурудза/зерно площею 
130 га, розташовані на полі № 31 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. Старт. 
ціна: 202 442,31 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
20 244,23 грн. Лот № 84. Посіви: кукуру-
дза/зерно площею 152 га, розташовані на по-
лі № 32 СГП «Центральне» Горьківської сіль-
ради. Старт. ціна: 236 701,78 грн. без ПДВ. 
Гарант. внесок: 23 670,18 грн. Лот № 85. По-
сіви: кукурудза/зерно площею 141 га, розта-
шовані на полі № 33 СГП «Центральне» 
Горьківської сільради. Старт. ціна: 219 572,05 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 21 957,21 грн. 
Лот № 86. Посіви: кукурудза/зерно площею 
72 га, розташовані на полі № 34 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. Старт. 
ціна: 112 121,90 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
11 212,19 грн. Лот № 87. Посіви: кукуру-
дза/зерно площею 69 га, розташовані на полі 
№ 38 СГП «Центральне» Горьківської сільра-
ди. Старт. ціна: 107 450,15 грн. без ПДВ. Га-
рант. внесок: 10 745,02 грн. Лот № 88. Посіви: 
кукурудза/зерно площею 66 га, розташовані 
на полі № 39 СГП «Центральне» Горьківської 
сільради. Старт. ціна: 102 778,40 грн. без 
ПДВ. Гарант. внесок: 10 277,84 грн.  Лот 
№ 89. Посіви: кукурудза/зерно площею 56 га, 
розташовані на полі № 40 СГП «Центральне» 
Горьківської сільради. Старт. ціна: 87 205,92 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 8 720,59 грн. 
Лот № 90. Посіви: кукурудза/зерно площею 
60 га, розташовані на полі № 41 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. Старт. 
ціна: 93 434,91 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
9 343,49 грн. Лот № 91. Посіви: кукуру-

дза/зерно площею 62 га, розташовані на полі 
№ 42 СГП «Центральне» Горьківської сільра-
ди. Старт. ціна: 96 549,41 грн. без ПДВ. Га-
рант. внесок: 9 654,94 грн. Лот № 92. Посіви: 
кукурудза/зерно площею 67 га, розташовані 
на полі № 43 СГП «Центральне» Горьківської 
сільради. Старт. ціна: 104 335,65 грн. без 
ПДВ. Гарант. внесок: 10 433,57 грн. Лот № 93. 
Посіви: кукурудза/зерно площею 58 га, роз-
ташовані на полі № 44 СГП «Центральне» 
Горьківської сільради. Старт. ціна: 90 320,42 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 9 032,04 грн.
Лот № 94. Посіви: кукурудза/зерно площею 
118 га, розташовані на полі № 45 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. Старт.
ціна: 183 755,33 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
18 375,53 грн. Лот № 95. Посіви: кукуру-
дза/зерно площею 37 га, розташовані на полі 
№ 51 СГП «Центральне» Горьківської сільра-
ди. Старт. ціна: 57 618,20 грн. без ПДВ. Га-
рант. внесок: 5 761,82 грн. Лот № 96. Посіви: 
кукурудза/зерно площею 40 га, розташовані 
на полі № 8 СГП «Центральне» Горьківської 
сільради. Старт. ціна: 62 289,94 грн. без ПДВ. 
Гарант. внесок: 6 228,99 грн. Лот № 97. Посі-
ви: кукурудза/силос площею 13 га, розташо-
вані на полі № 16 СГП «Центральне» Горьків-
ської сільради. Старт. ціна: 18 299,82 грн. без 
ПДВ. Гарант. внесок: 1 829,98 грн. Лот № 98. 
Посіви: кукурудза/силос площею 24 га, роз-
ташовані на полі № 5 СГП «Центральне» 
Горьківської сільради. Старт. ціна: 33 784,28 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 3 378,43 грн.
Лот № 99. Посіви: кукурудза/силос площею 
40 га, розташовані на полі № 6 СГП «Центра-
льне» Горьківської сільради. Старт. ціна: 
56 307,13 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
5 630,71 грн. Лот № 100. Посіви: суданка 
площею 35 га, розташовані на полі № 20 СГП 
«Долинське» Горьківської сільради. Старт. ці-
на: 36 673,26 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
3 667,33 грн. Лот № 101. Посіви: суданка 
площею 7 га, розташовані на полі № 28 СГП 
«Долинське» Горьківської сільради. Старт. ці-
на: 7 334,65 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
733,47 грн. 

При укладанні договорів купівлі-продажу між 
переможцем аукціону та ДП «НВД АФ «НАУ-
КОВА»НААН» буде відбуватися нарахування 
податку на додану вартість у відповідності до 
діючого законодавства України. 

Реєстраційний внесок за участь у кожно-
му лоті: 17, 00 грн.  

Рахунок відкритий для розрахунку за 
майно: отримувач – ДП «НВД АФ «НАУКО-
ВА»НААН», 26002050000932 у ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК», м. Дніпропетровськ, вул.
Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, 
ЄДРПОУ 03374617 

Кінцевий термін прийняття заяви на 
участь в аукціоні: 28.07.2014 р. 

З товаром можливо ознайомитись осо-
бисто з дати виходу цього повідомлення по 
31.07.2014 р. з 09:00 по 18:00 год. за його 
місцезнаходженням 

Документи необхідні для реєстрації як учас-
ника аукціону:  заява в довільній формі; копія 
документу, що посвідчує фізичну особу або 
представника юридичної особи, їх повнова-
ження; належним чином оформлений платіж-
ний документ про сплату реєстраційного внес-
ку; належним чином оформлений платіжний 
документ про сплату гарантійного внеску; до-
відку органу державної податкової служби про 
подану декларацію про майновий стан і дохо-
ди (податкову декларацію) – для покупців фі-
зичних осіб; нотаріально посвідчена копія 
установчих документів, свідоцтва про держав-
ну реєстрацію – для покупців юридичних осіб 
(копію рішення про участь в аукціоні, конкурсі –
для органів місцевого самоврядування). Орга-
нізатор аукціону має право відмовити в реєст-
рації особи як учасника аукціону в разі невід-
повідності поданих документів вимогам зако-
нодавства.  

Умови участі в аукціоні: для участі в аук-
ціоні особа повинна сплатити реєстрацій-
ний та гарантійний внески, зареєструватись 
як учасник аукціону, при собі мати оригіна-
ли документів, що підтверджують особу та 
повноваження представника юридичної 
особи. 

Гарантійний та реєстраційний внески не-
обхідно сплачувати за наступними реквізи-
тами: отримувач – Товарна біржа «УМТБ» 
п/р 26007060805337 у ПАТ КБ «ПРИВАТ-
БАНК» м. Дніпропетровськ МФО 305299, 
Код за ЄДРПОУ 33807086. 
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