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Конференция Форума гражданского общества 
7-ая ежегодная ассамблея Фо-

рума гражданского общества Вос-
точного Партнерства состоялась 
19-21 ноября в Киеве. В ней при-
няли участие около 300 участни-
ков, наблюдателей и гостей, кото-
рые посетили более 20 сессий и 
«интерактивную ярмарку», прово-
дившиеся в рамках ассамблеи. 

Открыли мероприятие евро-
пейский комиссар по вопросам 
расширения и политики добросо-
седства Йоханнес Хан, премьер-
министр Украины Арсений Яценюк 
и член Руководящего комитета 
ФГО ВП Михаил Ованнисян. 

Генеральная ассамблея, явля-
ясь высшим руководящим органом 
Форума, приняла девять резолю-
ций. В этом году главными тема-
ми, рассмотренными ФГО ВП, бы-
ли: положение гражданского об-
щества в Азербайджане, консти-
туционная реформа в Армении, 
политическая ситуация в Молдо-
ве, права студентов в Беларуси, 
конвенция по правам людей с ог-
раниченными возможностями, 
безопасность пищевых продуктов, 
изменение климата, возобновле-
ние программы «Erasmus+ EaP 
Youth Window» и участие Велико-
британии в Европейской конвен-
ции по правам человека. 

В последний, 3-й день работы 
ассамблеи участники избрали но-
вый состав Руководящего комите-
та ФГО ВП на 2015-2016 гг., кото-
рый, таким образом, получил ман-
дат от гражданского общества 
стран-участниц ВП и стран-членов 
Европейского Союза на представ-
ление интересов Форума в тече-
ние однолетнего срока. 

Во время церемонии открытия 
ассамблеи сопредседатель Кшиш-
тоф Бобиньски вручил от имени 
Руководящего комитета специаль-
ную награду канцлеру Германии 
Ангеле Меркель за ее вклад в раз-
витие политики Восточного парт-

нерства, инициированной Евро-
пейским союзом. Награда была 
выдана послу Германии в Украине 
доктору Кристофу Вайлю. 

«Все в выигрыше, когда граж-
данское общество является силь-
ным, проактивным и независимым. 
Демократические правительства 
знают, что они становятся более 
сильными, если прислушиваются к 
вашему мнению», - сказал евро-
пейский комиссар на официаль-
ном открытии ассамблеи и доба-
вил, что ЕС существенно увели-
чил свою финансовую поддержку 
посредством программы «Neig-
hbourhood Civil Society Facility», 
оказав помощь более 200 органи-
зациям в регионе. 

Арсений Яценюк подчеркнул, что 
украинское гражданское общество 
уже стало влиятельным: «Роль гра-
жданского общества является ре-
шающим фактором для деятельно-
сти украинских властей». Премьер-
министр отметил важность продол-
жения диалога между гражданским 
обществом и правительством. «Мы 
нуждаемся в помощи гражданского 
общества, когда правительство 
сталкивается с трудными решения-
ми. И я прошу о такой помощи». 

Главная экспертная дискуссия 
«Восточное партнерство между не-
изменной формулой и меню по вы-
бору» была посвящена пересмотру 
Европейской политики добрососед-
ства (ЕПД). Заместитель генераль-
ного директора DG NEAR Катарина 
Матернова рассказала об основных 
пунктах пересмотренной ЕПД, кото-
рые обеспечивают соблюдение ин-
тересов стран-членов Европейского 
союза собирая при этом под одной 
крышей все соответствующие поли-
тики. Это не означает, что «один 
размер подходит для всех», так как 
у разных стран различные стремле-
ния, а также различные уровни под-
готовленности к сближению с ЕС, 
что нашло свое отражение в обнов-
ленной политике, в которой теперь 
имеется набор различных инстру-
ментов и мер, определены интересы 
ЕС в качестве руководящего прин-
ципа и обозначен переход к более 
прагматическому подходу.  

Европейская политика добросо-
седства включает в себя расширен-
ную политику безопасности, в то 
время как права человека служат ее 
основополагающим принципом.  

 
                                             (см. продолжение на стр. 2) 

НОВИНИ  
 
Міносвіти та Британська Рада 
продовжать співпрацю 

 
Україна та Велика Британія розвиватимуть 

партнерські зв’язки між навчальними закладами 
та співпрацюватимуть у сфері викладання та 
вивчення англійської мови, повідомляє Мініс-
терство освіти.  

Британська Рада продовжить надавати підт-
римку програмі GoGlobal в Україні, яка спрямо-
вана на підвищення рівня володіння англійсь-
кою мовою в Україні. 

Підписання домовленостей про співпрацю ві-
дбулося у Лондоні в рамках Днів українських 
університетів у Великій Британії. 

Британська рада — неміністерський департа-
мент уряду Великої Британії, що займається 
поширенням британської культури за межами 
Великої Британії, що заснований у 1934 році. 

  
 
 

 

Польща підтримає Україну на 
шляху європейських реформ 
 

Анджей Дуда запевнив у готовності Польщі 
ділитися з Україною досвідом реформ на шляху 
до ЄС, інформує прес-служба Президента Укра-
їни.  

Президент Польщі висловив повну підтримку 
процесу реформ в Україні, наголосивши на 
надзвичайній важливості реформи судочинства, 
боротьби з корупцією, подальшого покращення 
самоврядування та децентралізації влади, щоб, 
за його словами, «Україна стала сучасною дер-
жавою, яка відповідає стандартам Європейсь-
кого Союзу». «Це надзвичайно важливо для 
просування України до ЄС. Я глибоко вірю в це, 
і Польща готова підтримувати українські праг-
нення до децентралізації влади», – заявив Ан-
джей Дуда та нагадав, що Польща долає цю 
дорогу вже протягом 26 років, продовжує ці ре-
форми і готова ділитися досвідом з Україною. 

 
Україна не вноситиме змін до 
Угоди про асоціацію 
 

Україна не буде вносити жодних змін до текс-
ту Угоди про асоціацію з Європейським Союзом 
на вимогу Російської Федерації, заявила засту-
пник Міністра економічного розвитку і торгівлі 
України - Торговий представник України Ната-
лія Микольська.  

«Ми готові вести переговори до того часу, по-
ки російська сторона не буде застосовувати 
ембарго і піднімати мита, але тільки по тих 
сферах, де Російська Федерація готова обґрун-
тувати свої занепокоєння. Водночас, ніяких змін
в текст угоди вносити не будемо.  

Мова може йти про певні перехідні періоди 
для доступу російських товарів на ринки Украї-
ни, або двосторонні взаємні домовленості з 
приводу контролю, наприклад, за визначенням 
країни походження», - зазначила вона.  Н. Ми-
кольська також відзначила, що на переговорах 
у Брюсселі російська сторона заявила, що «за-
лишає за собою право застосувати по відно-
шенню до України ембарго, а також підняття рі-
вня мита у будь-який момент, попри ті домов-
леності, які можуть бути досягнуті». 
 
                                 (за матеріалами  www.eu.prostir.ua) 

 

ВРОПЕЙСЬКИЙ ЧАС 
         ЕВРОПЕЙСКОЕ ВРЕМЯ                                             № 4 (23)  

Четвер, 24 грудня 2015 року                  ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ГАЗЕТА                 Видається з 2012 року 

Брейнштормінг «Скажи своє слово» 

14 листопада 2015 року у Дніпропетровську відбувся 
Brainstorming «Скажи своє слово!».Учасниці та учасники 
– це студентство Дніпропетровська, які прийняли участь 
у Молодіжних публічних дискусіях за темою децентралі-
зація і місцеві вибори, переглянули експозицію виставки 
«Кожен має право знати свої права!» і перемогли у Кве-
сті по сходах Р. Харта.  

 
 
 
 
 
 
 

Брейнштормінг «Скажи своє слово!» пройшов у над-
звичайно гостинному креативному просторі коворкингу 
Актио. 

Студентки та студенти восьми вищих навчальних за-
кладів різного рівня акредитації м. Дніпропетровська 
були об’єднані мега позитивною і проактивного життє-
вою позицією та 8 -ми годинною роботою над стратегією 
реальної громадянської участі та залучення молоді  –
«Молодіжної картою змін». 

Брейнштормінг у проекті «Скажи своє слово!» прово-
дила ТоР фасилітаторка Ольга Гулая за сучасним ме-
тодом групової фасилітації з активною участю та залу-
ченням кожного учасника та кожної учасниці до процесу 
прийняття рішень.  

Цей захід організовує Всеукраїнська громадська орга-
нізація «Громадська палата України» у Дніпропетровсь-
кій області, він реалізується в рамках проекту Ук-
раїнська ініціатива зміцнення громадської довіри (UCBI), 
що фінансується Агентством США з міжнародного роз-
витку (USAID). 

                                                                   (www.prostir.ua) 
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 Конференция Форума гражданского общества  

(продолжение, начало см. на стр. 1) 

ЕС продолжит диалог по правам 
человека со странами ВП и будет 
дальше поддерживать гражданское 
общество. 

Гражданское общество играет 
ключевую роль в развитии стран-
участниц ВП, поэтому поддержка 
ему увеличена до 150 млн. евро в 
2014-2017 гг. В рамках существую-
щих правил ЕС необходимо стать 
более гибкими и увеличить количе-
ство охваченных помощью органи-
заций гражданского общества 
(ОГО). Программа «Civil Society 
Fellows Programme» - это новая 
инициатива, целью которой являет-
ся обучение молодых лидеров гра-
жданского общества и наращивание 
сети контактов. 

Ирина Геращенко, председатель 
Комитета по европейской интегра-
ции в Верховной Раде, отметила 
вызовы, с которыми сталкивается в 
своей работе комитет при принятии 
законодательных норм ЕС в Украи-
не. В то время как процесс ассо-
циации и интеграции с ЕС стал ча-
стью внутренней политики в целом 
и отдельных политик в частности, 
необходимо усилить компетент-
ность законодателей, так как юри-
дические структуры и терминология 
нуждаются в гармонизации. Ситуа-
ция на Донбассе используется как 
контрдовод в либерализации визо-
вого режима и будет использовать-
ся и далее в процессе реализации 
DCFTA, так как данный регион про-
должит оставаться зоной дестаби-
лизации. 

Сопредседатель ФГО ВП Андрей 
Егоров прокомментировал ожида-
ния ФГО ВП, которые не нашли 
своего отражения при пересмотре 
ЕПД. Суть его оценки состоит в том, 
что новая ЕПД – это компромисс как 
между государствами-членами ЕС, 
так и между политикой, ориентиро-
ванной на восточных и на южных 
соседей. Этот компромисс не вы-
глядит слишком амбициозным и ог-
раничивает стремления к ассоциа-
ции с ЕС. Так как новая ЕПД явля-
ется довольно размытой, когда речь 
заходит о ее целях и задачах, в ней 
нет решительного послания и от-
сутствуют ответы на текущие вызо-
вы. Заявленный приоритет прав че-

ловека и демократии не смог пре-
вратиться в четко сформулирован-
ную политику, способную повлиять 
на страны ВП в деле построения 
демократии и стабильности в ре-
гионе. Кроме того нет никакого упо-
минания о перспективе членства в 
ЕС для стран-участниц ВП, что не 
дает никакого стимула для данных 
стран, которые должны упорно тру-
диться и осуществлять болезнен-
ные реформы. Он также подчерк-
нул, что включение гражданского 
общества в процесс разработки по-
литики и принятия решений необ-
ходимо больше, чем дальнейшее 
наращивание потенциала и повы-
шение компетентности. Поэтому ЕС 
необходимо сделать все возмож-
ное, для включения гражданского 
общества в качестве равноправного 
партнера в данные процессы. 

Ричард Янгс из Carnegie Europe 
похвалил новые инструменты и ме-
тоды, заложенные в пересмотрен-
ной ЕПД. Он подчеркнул важность 
принципа дифференцирования, в 
том числе на уровне гражданского 
общества, в особенности в странах, 
где правительства не полностью 
разделяют ценности ЕС. По его 
мнению, связь между гражданскими 
обществами ЕС и ВП должна быть 
усилена, также как и дипломатиче-
ская поддержка гражданскому об-
ществу в странах, в которых оно 
притесняется. Между тем граждан-
скому обществу следует использо-
вать в своих интересах новую гиб-
кость в ЕПД. 

Отдельная сессия была посвя-
щена обсуждению того, как проти-
востоять российской пропаганде. 
Дэвид Стулик из представительства 
ЕС в Украине подчеркнул, что бо-
роться с пропагандой уже слишком 
поздно и что предпринимается 
слишком мало усилий в этом на-
правлении. У Европейской службы 
внешнеполитической деятельности 
недостаточно ресурсов и штата. Он 
напомнил, что СМИ в странах-
членах ЕС, у которых нет собствен-
ных корреспондентов в Украине, 
часто используют непроверенные 
источники, тем самым способствуя 
распространению пропаганды. По-
этому необходимо налаживать тес-

ное сотрудничество с российскими 
журналистами, которые предостав-
ляют правдивую информацию. 

Параллельная сессия по вопро-
сам безопасности была сосредото-
чена на проблемах укрепления до-
верия и вовлечения гражданского 
общества в политику. Александр 
Винников, глава Бюро по связи НА-
ТО с Украиной, привел примеры во-
влечения гражданского общества в 
Украине, такие как включение граж-
данского общества в парламент-
скую деятельность и работу с пра-
вительственными учреждениями. 

Параллельная сессия, посвя-
щенная эффективности ФГО ВП, 
также пользовалась повышенным 
вниманием. Яна Кобзова из Евро-
пейского фонда демократии под-
черкнула необходимость и реле-
вантность Форума в политике ВП. 
При этом она отметила, что ФГО ВП 
следует перейти к формированию 
политики, которая будет учитывать 
потребности гражданского общест-
ва на местах и своевременно ин-
формировать ЕС об этих потребно-
стях. 

По мнению Леонида Литра, бла-
годаря Форуму гражданское обще-
ство в ВП стало реальным сообще-
ством; Форум производит много по-
лезных публикаций, включая Ин-
декс ВП, однако потенциал нацио-
нальных платформ в вопросах ад-
вокатирования используется не 
полностью. Член Руководящего ко-
митета Михаил Ованнисян под-
черкнул, что Форум является важ-
ным элементом в многостороннем 
измерении политики ВП. 

Новый формат мероприятия
также предусматривал два новых 
вида сессий – встречи стэйкхолде-
ров, инициированные рабочими 
группами и национальными плат-
формами – в течение которых ОГО 
обменивались мнениями с должно-
стными лицами в различных облас-
тях. Заседания, инициированные 
рабочими группами были посвяще-
ны вопросам либерализации визо-
вого режима, зеленой экономики, 
гармонизации рынков цифровых 
технологий, сотрудничества в об-
ласти молодежи и образования, и 
социальных прав людей с ограни-
ченными возможностями; тогда как 
заседания, инициированные нацио-
нальными платформами проходили 
на темы: соглашения ЕС для Бела-
руси и Армении, реформы прово-
димые по реализации AA/DCFTA в 
Грузии, Молдове и Украине, а также 
перспективы сотрудничества ЕС и 
Азербайджана. 

В ходе встреч рабочих групп бы-
ли представлены результаты их ра-
боты в 2015 году, в том числе ре-
зультаты проектов регрантинга. 
Кроме того, были установлены при-
оритеты рабочих групп и Форума 
гражданского общества Восточного 
партнерства в целом на 2016 год.
Рекомендации, разработанные в 
ходе Ежегодной ассамблеи будут 
использоваться в деятельности 
ФГО ВП в наступающем году. 

(Информация Форума гражданского об-
щества Восточного Партнеррства)

НОВИНИ УКРАЇНА – ЄС 
 

ЄС вітає новий закон про держав-
ну службу 
 

ЄС привітав прийняття Верховною Радою зако-
ну «Про Державну службу», що є першим, але 
дуже позитивним кроком, до більш ефективної, 
деполітизованої, кваліфікованої та професійної 
держслужби, що зможе надавати кращі послуги 
своїм громадянам. 

Як заявив Єврокомісар Й. Ган: «Разом з неза-
лежною судовою системою та боротьбою з кору-
пцією реформа державного управління є одним з 
найважливіших кроків, які Україна має зробити на 
шляху до кращого майбутнього.  

ЄС забезпечить український уряд підтримкою 
експертів для допомоги у виробленні всеосяжної 
стратегії реформи державного управління. Дуже 
важливо, щоб цей процес проводився без затри-
мки». 

 
ЄС надасть допомогу на проведення децент-
ралізації 
 

Європейська Комісія ухвалила велику програму 
заходів задля підтримки реформи децентралізації 
та зміцнення місцевого самоврядування в Україні. 
Програма із бюджетом 97 млн. євро співфінансу-
ється Євросоюзом (90 млн. євро), Німеччиною (6 
млн. євро) і Польщею (1 млн. євро). Вона спрямо-
вана на зміцнення управління та відповідальності 
на локальному, регіональному та центральному 
рівнях задля кращого задоволення потреб насе-
лення. Додаткова підтримка у розмірі 10 млн. єв-
ро від Інструменту, що робить внесок у стабіль-
ність і мир, спрямована на відновлення управлін-
ня, примирення і зміцнення миру на сході України.  

Така підтримка, за словами Федеріки Моґеріні 
(Високого представника ЄС із закордонних справ і 
безпекової політики), «демонструє наші зо-
бов’язання перед Україною, що залишається го-
ловною темою порядку денного ЄС». «Ці програ-
ми відіграють важливу роль у підтримці зусиль 
України з поліпшення управління, включаючи у 
районах на сході країни, уражених конфліктом», – 
підкреслила Моґеріні. 

Своєю чергою, Йоганнес Ган (Європейський Ко-
місар з Європейської політики сусідства і перемо-
вин про розширення) назвав нове вагоме фінан-
сування, ухвалене напередодні зустрічі Ради асо-
ціації між ЄС і Україною, «конкретним прикладом 
чинної та рішучої підтримки Євросоюзом реформ 
в Україні». «Впровадження цих реформ у сфері 
децентралізації, – продовжив він, – принесе від-
чутні переваги для українських громадян. Це від-
будеться, зокрема, за допомогою доступу до 
кращих послуг під час того, як вони матимуть 
справу з місцевими або регіональними органами 
влади». 

 
Україна, Молдова та ЄС посилю-
ють прикордонну співпрацю 

 
У підписаній 24 листопада 2015 року угоді, ЄС, 

Республіка Молдова та Україна вирішили зміцни-
ти свою прикордонну співпрацю. Угода передба-
чає розширений мандат, що доповнює  Меморан-
дум про взаєморозуміння, яким було засновано 
Місію Європейського Союзу з прикордонної допо-
моги Молдові та Україні (EUBAM), а також її про-
довження ще на 24 місяців.  

Новий мандат забезпечить допомогу у впрова-
джені тих аспектів Угод про асоціацію, що стосу-
ються прикордонних та митних питань, а також  
підтримку у впровадженні  Угод про глибоку та 
всеосяжну зону вільної торгівлі, які обидві країни 
підписали у 2014 році. Він забезпечить, зокрема, 
застосування відповідних до стандартів ЄС під-
ходів у прикордонних, митних та податкових пи-
таннях, а також надання порад експертів прикор-
донним службам, митним службам та іншим від-
повідним державним установам. 
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Зустріч Ради асоціації України і 
Європейського Союзу 
 

Учасники зустрічі підбили підсумки у відносинах 
між Євросоюзом і Україною з часів першої зустрічі 
Ради асоціації, яка відбулася у грудні 2014 року. 
Також вони привітали відчутний прогрес, якого 
було досягнуто відтоді.  

Учасники зустрічі привітали ратифікацію Угоди 
про асоціацію більшою частиною країн-членів ЄС 
і поділилися своїми очікуваннями щодо повного 
набуття угодою чинності. 

Від 1 січня 2016 року Україна та Євросоюз тим-
часово застосують частину Угоди про асоціацію, 
що стосується глибокої та всеосяжної зони віль-
ної торгівлі. Україна та ЄС погодилися з потребою 
забезпечення повного виконання зобов’язань, 
взятих на себе у контексті угоди.  

ЄС привітав відчутний прогрес, що його було 
досягнуто поточного року у впровадженні ре-
форм. Зокрема, це стосується початку роботи 
Національного антикорупційного бюро і нової на-
ціональної поліції; завершення процесу відбору 
на посаду антикорупційного прокурора; ухвалення 
Верховною Радою у першому читанні змін до 
Конституції щодо децентралізації та ухвалення 
закону «Про ринок природного газу», що має на 
меті привести газовий сектор України у відповід-
ність до Третього енергетичного пакету. Учасники 
зустрічі визнали важливість швидкого і всеосяж-
ного впровадження і зміцнення за короткий період 
часу нових політик і нової законодавчої бази, а 
також подальшого пришвидшення політичних та 
економічних реформ, які потрібно здійснювати 
насамперед в інтересах українського народу. 

Євросоюз вкотре підтвердив свою непохитну 
відданість ідеї політичного і мирного розв’язання 
конфлікту на сході Україні, що ґрунтується на ша-
ні незалежності, суверенітету і територіальної ці-
лісності України. Обидві сторони висловили зане-
покоєння у зв’язку із погіршенням ситуації з пра-
вами людини на Кримському півострові, включа-
ючи у межах кримськотатарської спільноти.  

Україна і ЄС підбили підсумки прогресу, досяг-
нутого у роботі над повагою до прав людини і за-
садничих свобод. Євросоюз привітав загальне 
добре проведення місцевих виборів в Україні, що 
відбулися 25 жовтня і продемонстрували прогрес 
у повазі демократичних принципів. 

Учасники зустрічі привітали прогрес України, що 
його країна наразі досягла у питання візової лібе-
ралізації. Обидві сторони очікують на наступний 
звіт про прогрес щодо впровадження Плану дій з 
візової лібералізації. 

Рада асоціації визнала відчутну фінансову підт-
римку у розмірі понад 7 млрд. євро, що надавала-
ся Євросоюзом і європейськими фінансовими ін-
ституціями з 2014 року.  

Обидві сторони привітали підписання Адмініст-
ративної угоди між Європейською оборонною 
агенцією і Міністерством оборони України.  

Рада асоціації привітала реформи в енергетич-
ній сфері, особливо, що стосується газового сек-
тору. Вона підкреслила потребу у фіналізації но-
рмативно-правової бази щодо регулювання енер-
гетики і ринку електроенергії. Обидві сторони ви-
словили готовність продовжувати співпрацю з пи-
тань енергоефективності, модернізації та викори-
стання української газотранспортної системи та 
сховищ, а також убезпечення постачань газу між 
Україною та Євросоюзом.  

Нагадуючи про зобов’язання щодо укладання 
Угоди між Євросоюзом і Україною з приводу спі-
льного авіаційного простору найближчим часом, 
зроблене під час XVII саміту між ЄС і Україною та 
останнього саміту Східного партнерства у Ризі, 
ЄС поновлює своє зобов’язання щодо якнайшви-
дшого підписання цієї Угоди. 

Також учасники зустрічі привітали спільне Пові-
домлення Високого представника ЄС із закордон-
них справ і безпекової політики та Європейської 
Комісії щодо перегляду Європейської політики су-
сідства, ухвалене 18 листопада. 

 
 (www.eeas.europa.eu) 

  

 

 

Чий в Черкасах Будинок природи?
Хіба можуть держава і суспільство 

побороти корупцію, якщо у схемах з 
привласнення майна Українського 
товариства охорони природи задіяні 
місцеві органи юстиції, а Міністерст-
во юстиції України не реагує? 

Питання риторичне і відповіді не 
потребує. 

Але все по порядку. 23.11.2015 р. 
відбулося засідання Київського апе-
ляційного господарського суду по 
справі за позовом ПП «Ай-Тодор» до 
Черкаської облорганізації Українсь-
кого товариства охорони природи.  

Аж раптом офіційним представни-
кам Українського товариства охоро-
ни природи та Черкаської місцевої 
організації Укрприроди стало відомо, 
що 10.10.2015 р. Черкаським місь-
ким управлінням юстиції було про-
ведено незаконну державну реєст-
рацію зміни керівника цієї обласної 
організації Так, колишній керівник 
обласної організації (який був відс-
торонений від посади і не обраний 
на конференції 11 грудня 2014 р.). 
Роджа О.О. пред’явив Суду витяг та 
виписку із Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців, відповідно до якого 
нібито він з 10.10.2015 р. є головою 
Черкаської облорганізації.  

Але ж такі зміни інформації про ке-
рівника Черкаської організації Укрп-
рироди, внесені всупереч Статуту 
Українського товариства охорони 
природи 

Дії Черкаського міського управлін-
ня юстиції, яке зареєструвало зміни, 
мали подальші негативні наслідки в 
особливо великих розмірах. Так, гр. 
Роджа О.О. під час розгляду справи 
в суді, відкликав апеляційну скаргу 
Черкаської обласної організації Укр-
природи, завдяки чому набуло чин-
ності рішення про стягнення з Украї-
нського товариства охорони природи 
на користь невідомого раніше ПП 
«Ай-Тодор» близько 270 тис. грн. І 
це з громадської неприбуткової ор-
ганізації, тобто з членів Товариства! 

Однак подальші дії Черкаського мі-
ського управління юстиції в Черкась-
кій області цим не обмежилися. 

Так, 03.12.2015 р. державний ре-
єстратор Черкаського міськуправ-
ління юстиції вносить до Державного 
реєстру речових прав на нерухоме 
майно нежитлові приміщення пло-
щею 1498 кв. метрів, які дивним чи-
ном схожі на параметри Черкаського 
Будинку природи Але (увага!) – ре-
єструються вони на приватного вла-
сника: ТОВ «Вієна». 

При цій реєстрації допускаються 
поспішні помилки – дане майно ре-
єструється 03.04.2015 р. на підставі 
виникнення права власності (свідоц-
тва), виданого тим же реєстратором 
тільки 04.12.2015 р. (!?). Майно ре-
єструється за адресою: м. Черкаси, 
вул. Фрунзе, 1/1 – такого будинку у 
м. Черкаси немає, натомість по вул. 
Фрунзе, 1 знаходиться Будинок при-
роди  

А що ж це за ТОВ «Вієна»? Кінце-
вий власник (контролер) чомусь жи-
ве за адресою, що чомусь випадково 
співпадає з адресою власника ПП 
«Ай-Тодор». Засновники цього ТОВ: 

«Благодійна організація «Фонд збе-
реження рідної природи»: (створено-
го згадуваним вище Роджа О.О. та 
ін.), розмір внеску до статутного фо-
нду 323423,20 грн.; та Благодійний 
фонд «Розвиток Черкащини», розмір 
внеску до статутного фонду 
35934,80 грн. Звідки такі кошти у 
благодійників? Не хотілося б вірити, 
але ця сума аналогічна залишковій 
вартості Черкаського Будинку при-
роди. 

Станом на сьогодні гр. Роджа О.О. 
виганяє з Черкаського Будинку при-
роди орендарів, які давали змогу 
здійснювати природоохоронну дія-
льність обласній організації у Шев-
ченківському краї. 

Усе це стало можливим завдяки 
«діяльності» Черкаського міського 
управління юстиції Черкаської обла-
сті Міністерства юстиції України.  

Звісно, більше ніж мільйонна гро-
мадськість Українського товариства 
охорони природи, якому 26 липня 
2016 р. виповнюється 70 років, не 
залишить це просто так.  

                      (прес-служба Товариства  
                                   охорони природи) 

ДТЭК инвестирует в охрану природы Днепропетровска 

За 2012 – 2015 годы ДТЭК Прид-
непровская ТЭС инвестировала в 
снижение экологической нагрузки 
производства на окружающую среду 
160 млн грн. 99% этой суммы на-
правлены на мероприятия, которые 
входят в региональные природо-
охранные программы под управле-
нием Днепропетровской ОГА. 

ДТЭК с самого начала управле-
ния Приднепровской ТЭС активно 
выполнял все природоохранные 
программы региона, сотрудничая с 
властью. В частности, Программу по 
улучшению экологического состоя-
ния Днепропетровской области за 
счет уменьшения загрязнения окру-
жающей среды основными предпри-
ятиями-загрязнителями на 2007-2015 
годы и Программу по уменьшению 
загрязнения атмосферного воздуха 
основными предприятиями – загряз-
нителями Днепропетровска на 2008-

2015 годы. На них  с 2009 года было 
направлено 161, 3 млн грн. Еще 1,7 
млн грн вложены во внепрограмм-
ные проекты, повышающие эколо-
гическую эффективность работы 
ДТЭК Приднепровской ТЭС. Из-за 
сложной экономической ситуации в 
стране и кризиса в энергетике фи-
нансирование  программы по эколо-
гии в 2014 и 2015 вынужденно было 
уменьшено (cм. график). 

Об этом шла речь на встрече, по-
священной промежуточному выпол-
нению условий Меморандума, под-
писанного между ДТЭК Придне-
провской ТЭС, Днепропетровской 
областной администрацией и обще-
ственным экологическим советом 
при Днепропетровской ОГА в янва-
ре 2015 года. 

«Сегодня мы концентрируем все 
имеющиеся в компании ресурсы, 
чтобы сохранить трудовые коллек-
тивы и работоспособность оборудо-
вания, а значит и стабильность теп-
лоснабжения города,  в условиях ба-
лансирования между вынужденны-
ми долгами и работой в условиях 
отрицательной рентабельности. Долг 
ГП Энергорынок перед Придне-
провской ТЭС за отпущенную стан-
цией электроэнергию – 224,5 млн 
грн. Еще около 262 млн – долг по-

требителей за тепло. Бюджет проек-
тов Меморандума в этом году – 42 
млн грн, – отметил генеральный ди-
ректор ДТЭК Днепроэнерго Олег 
Симченко. – Как только ситуация в 
отрасли стабилизируется, мы про-
должим выполнение своих экологи-
ческих обязательств перед регио-
ном».  

По условиям Меморандума в 
2015 году на Приднепровской ТЭС 
во время проведения среднего ре-
монта энергоблока №10 должна бы-
ла пройти замена устаревшего газо-
очистного оборудования с плановы-
ми инвестициями 20 млн грн. Этот 
проект временно отложен. Однако, 
несмотря на экономические сложно-
сти,  ДТЭК Приднепровская ТЭС 
начала разработку рабочего проекта 
по техническому переоснащению 
золоулавливающей установки и вне-
дрения системы непрерывного мо-
ниторинга отходящих газов на блоке 

Напомним, что за 9 месяцев 2015 
года 1 мегаватт электроэнергии, 
произведенный в этот период, стал 
вдвое чище: производство 1 МВт в 
2014 году принесло 18 кг выбросов, 
а уже в 2015 году этот показатель 
снизился до 8,3 кг на МВт. 

 

                                 (пресс служба ДТЭК) 
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19.01.2016 р. об 11:30 за адресою м. 
Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 
38 (зал торгів ІІ поверху) відбудеться аукціон із 
продажу рухомого майна. 

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

Лот №1. Майно – цистерна, МАЗ 9674, ре-
єстр.№10793АА, свідоцтво про реєстр. №ЯАА 
383144, розташований: Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 2Т. Стар-
това ціна: 5 000, 00грн. без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 500, 00 грн. Лот №2. Майно – фургон, 
ОДАЗ 795, реєстр. № 10759 АА, свідоцтво про 
реєстр. №ЯАА 384017, розташований: Дніпро-
петровська область, м. Дніпропетровськ, пр. 
Праці, 2Т. Стартова ціна: 10 000, 00 грн. без 
ПДВ. Гарантійний внесок: 1 000, 00 грн. 
Лот №3. Майно – полупричеп, ЛТ 191 ЦЕПО-
ВОЗ, реєстр. № 10795 АА, свідоцтво про ре-
єстр. №ЯАА 383142, розташований: Дніпропе-
тровська область, м. Дніпропетровськ, пр. 
Праці, 2Т. Стартова ціна: 7 000, 00грн.без 
ПДВ. Гарантійний внесок: 700, 00 грн. 
Лот №4. Майно – полупричеп, ЛТ 191 ЦЕПО-
ВОЗ, реєстр. № 10798 АА, свідоцтво про ре-
єстр. №ЯАА 383759, розташований: Дніпропе-
тровська область, м. Дніпропетровськ, пр. 
Праці, 2Т. Стартова ціна: 7 000, 00грн.без 
ПДВ. Гарантійний внесок: 700,00грн. Лот №5. 
Майно – полупричеп, ЛТ 191 ЦЕПОВОЗ, ре-
єстр. № 10797 АА, свідоцтво про реєстр. 
№ЯАА 383763, розташований: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 
2Т. Стартова ціна: 8 000, 00грн.без ПДВ. Гара-
нтійний внесок: 800,00грн. Лот №6. Майно – 
фургон, ОДАЗ 795, реєстр. № 10737 АА, сві-
доцтво про реєстр. №ЯАА 384348, розташова-
ний: Дніпропетровська область, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 3 000, 
00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 300,00грн. 
Лот №7. Майно – платформа, ЧМЗАП 99858, 
реєстр. № 10744 АА, свідоцтво про реєстр. 
№ЯАА 384351, розташований: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 
2Т. Стартова ціна: 1 500, 00грн.без ПДВ. Гара-
нтійний внесок: 150,00грн. Лот №8. Майно – 
платформа, ГКБ 8328, реєстр. № 10708 АА, 
свідоцтво про реєстр. №ЯАА 383129, розташо-
ваний: Дніпропетровська область, м. Дніпро-
петровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 4 000, 
00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 400,00грн. 
Лот №9. Майно – платформа, ОДАЗ 93571, ре-
єстр. № 10790 АА, свідоцтво про реєстр. 
№ЯАА 384023, розташований: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 
2Т. Стартова ціна: 5 000, 00грн.без ПДВ. Гара-
нтійний внесок: 500,00грн. Лот №10. Майно – 
фургон, СЗ АП8352, реєстр. № 10727 АА, сві-
доцтво про реєстр. №ЯАА 383136, розташова-
ний: Дніпропетровська область, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 6 000, 
00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 600,00грн.  
Лот №11. Майно – платформа, ОДАЗ 9370, ре-
єстр. № 10731 АА,свідоцтво про реєстр. 
№ЯАА 284230, розташований: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 
2Т. Стартова ціна: 6 000, 00грн.без ПДВ. Гара-
нтійний внесок: 600,00грн. Лот №12. Майно – 
полупричеп-платформа, ОДАЗ 9370, реєстр. № 
10730 АА, свідоцтво про реєстр. №ЯАА 
383138, розташований: Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 2Т. Стар-
това ціна: 8 000, 00грн.без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 800,00грн. Лот №13. Майно – контей-
нер, ГКБ 8350, реєстр. № 10728 АА, свідоцтво 
про реєстр. №ЯАА 383133, розташований: 
Дніпропетровська область, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 5 000, 
00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 500,00грн. 
Лот №14. Майно – платформа, ГКБ 8350, ре-
єстр. № 10713 АА, свідоцтво про реєстр. 
№ЯАА 383132, розташований: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 
2Т. Стартова ціна: 5 000, 00грн.без ПДВ. Гара-
нтійний внесок: 500,00грн. Лот №15. Майно – 
фургон, ГКБ 8350, реєстр. № 09586 АА, свідо-
цтво про реєстр. №ЯАА 383131, розташова-
ний: Дніпропетровська область, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 6 000, 
00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 600,00грн. 
Лот №16. Майно – платформа, ГКБ 8350, ре-
єстр. № 10715 АА, свідоцтво про реєстр. 
№ЯАА 383437, розташований: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 
2Т. Стартова ціна: 4 000, 00грн.без ПДВ. Гара-
нтійний внесок: 400,00грн. Лот №17. Майно – 
платформа, ГКБ 8350, реєстр. № 09589 АА, 
свідоцтво про реєстр. №ЯАА 383439, розташо-
ваний: Дніпропетровська область, м. Дніпро-
петровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 4 000, 
00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 400,00грн. 
Лот №18. Майно – платформа, КЗ АП 9370, 
реєстр. № 10794 АА, свідоцтво про реєстр. 
№ЯАА 285284, розташований: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 
2Т. Стартова ціна: 5 000, 00грн.без ПДВ. Гара-
нтійний внесок: 500,00грн. Лот №19. Майно – 

платформа, КЗАП 9370, полупричеп, реєстр. № 
10735 АА, свідоцтво про реєстр. №ЯАА 
383139, розташований: Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 2Т. Стар-
това ціна: 8 000, 00грн.без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 800,00грн. Лот №20. Майно – цемен-
товоз, ТЦ 4 С-927, реєстр. № 10740 АА, свідо-
цтво про реєстр. №ЯАА 383756, розташова-
ний: Дніпропетровська область, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 30 000, 
00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 3 
000,00грн. Лот №21. Майно – платформа, ГКБ 
8350, реєстр. № 10716 АА, свідоцтво про ре-
єстр. №ЯАА 522798, розташований: Дніпропе-
тровська область, м. Дніпропетровськ, пр. 
Праці, 2Т. Стартова ціна: 5 000, 00грн.без 
ПДВ. Гарантійний внесок: 500,00грн. 
Лот №22. Майно – фургон, ГКБ 8350, реєстр. 
№ 10714 АА, свідоцтво про реєстр. 
№ЯАА383436, розташований: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 
2Т. Стартова ціна: 5 000, 00грн.без ПДВ. Гара-
нтійний внесок: 500,00грн. Лот №23. Майно – 
причеп, СЗАП 8352 контейнеровоз, реєстр. № 
10868 АА, свідоцтво про реєстр. №ЯАА 
705520,  розташований: Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 2Т. Стар-
това ціна: 6 000, 00грн.без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 600,00грн. Лот №24. Майно – фургон, 
СЗАП83571, реєстр. № 10729 АА, свідоцтво 
про реєстр. №ЯАА 383137, розташований: 
Дніпропетровська область, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 5 000, 
00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 500,00грн. 
Лот №25. Майно – фургон, ГКБ 8350, реєстр. 
№ 09588 АА, свідоцтво про реєстр. №ЯАА 
295937, розташований: Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 2Т. Стар-
това ціна: 4 000, 00грн.без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 400,00грн. Лот №26. Майно – фургон, 
СЗАП 8352, реєстр. № 10865 АА, свідоцтво 
про реєстр. №ЯАА 338690,  розташований: 
Дніпропетровська область, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 3 000, 
00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 300,00грн. 
Лот №27. Майно – контейнер, СЗАП 8352, ко-
нтейнеровоз, реєстр. № 10866 АА, свідоцтво 
про реєстр. №ЯАА 383433, розташований: 
Дніпропетровська область, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 3 000, 
00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 300,00грн. 
Лот №28. Майно – полупричеп-платформа, 
ОДАЗ 9370, реєстр. № 10733 АА, свідоцтво 
про реєстр. №ЯАА 383432, розташований: 
Дніпропетровська область, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 5 000, 
00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 500,00грн. 
Лот №29. Майно – сідловий тягач МАЗ 5433, 
реєстр. № 02322АВ, свідоцтво про реєстр. 
№ЯАА 383065, розташований: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 
2Т. Стартова ціна: 15 000, 00грн.без ПДВ. Га-
рантійний внесок: 1 500,00грн. Лот №30. 
Майно – сідловий тягач МАЗ 54331, реєстр. № 
02650АВ, свідоцтво про реєстр. №ЯАА 
383781, розташований: Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 2Т. Стар-
това ціна: 3 000, 00грн.без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 300,00грн. Лот №31. Майно – сідловий 
тягач МАЗ 54331, реєстр. № 02651АВ, свідоц-
тво про реєстр. №ЯАА 383769, розташований: 
Дніпропетровська область, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 13 000, 
00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 1 
300,00грн. Лот №32. Майно – вантажний ав-
томобіль ГАЗ 3307, реєстр. № 02611АВ, свідо-
цтво про реєстр. №ЯАА 381982, розташова-
ний: Дніпропетровська область, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 8 000, 
00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 800,00грн. 
Лот №33. Майно – фургон, ОДАЗ, ОДАЗ 
39786, реєстр. № 10799 АА, свідоцтво про ре-
єстр. №ЯАА 383762, розташований: Дніпропе-
тровська область, м. Дніпропетровськ, пр. 
Праці, 2Т. Стартова ціна: 8 000, 00грн.без 
ПДВ. Гарантійний внесок: 800,00грн. 
Лот №34. Майно – платформа-ТЕНТ КАМАЗ 
5320, реєстр. № 01938АВ, свідоцтво про ре-
єстр. №ЯАА 383468, розташований: Дніпропе-
тровська область, м. Дніпропетровськ, пр. 
Праці, 2Т. Стартова ціна: 8 000, 00грн.без 
ПДВ. Гарантійний внесок: 800,00грн. Лот 
№35. Майно – сідловий тягач КАМАЗ 5410, 
реєстр. № 01991АВ, свідоцтво про реєстр. 
№ЯАА 284503, розташований: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 
2Т. Стартова ціна: 8 000, 00грн.без ПДВ. Гара-
нтійний внесок: 800,00грн. Лот №36. Майно – 
сідловий тягач КАМАЗ 5410, реєстр. № 
02635АВ, свідоцтво про реєстр. №ЯАА 
285319, розташований: Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 2Т. Стар-
това ціна: 7 000, 00грн.без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 700,00грн. Лот №37. Майно – платфо-
рма ЗИЛ 4331 вантажний, реєстр. № 00232АВ, 
свідоцтво про реєстр. №ЯАА 704765, розташо-
ваний: Дніпропетровська область, м. Дніпро-
петровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 17 
000, 00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 1 

700,00грн. Лот №38. Майно – платформа КА-
МАЗ 53208, реєстр. № 02634АВ, свідоцтво про 
реєстр. №ЯАА 382738, розташований: Дніпро-
петровська область, м. Дніпропетровськ, пр. 
Праці, 2Т. Стартова ціна: 17 000, 00грн.без 
ПДВ. Гарантійний внесок: 1 700,00грн. 
Лот №39. Майно – автомайстерня ЗИЛ 131, 
реєстр. № 02309АВ, свідоцтво про реєстр. 
№ЯАА 382741, розташований: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 
2Т. Стартова ціна: 15 000, 00грн.без ПДВ. Га-
рантійний внесок: 1 500,00грн. Лот №40. 
Майно – платформа КАМАЗ 5320, реєстр. № 
03306АВ, свідоцтво про реєстр. №ЯАА 
381973, розташований: Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 2Т. Стар-
това ціна: 20 000, 00грн.без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 2 000,00грн. Лот №41. Майно – пали-
воцистерна ЗИЛ 13080 ТСВ-6, реєстр. № 
00234АВ, свідоцтво про реєстр. №ЯАА 
383775, розташований: Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 2Т. Стар-
това ціна: 14 000, 00грн.без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 1 400,00грн. Лот №42. Майно – сідло-
вий тягач КАМАЗ 5410, реєстр. № 02637АВ, 
свідоцтво про реєстр. №ЯАА 383193, розташо-
ваний: Дніпропетровська область, м. Дніпро-
петровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 19 
000, 00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 1 
900,00грн. Лот №43. Майно – сідловий тягач 
КАМАЗ 5410, реєстр. № 01992АВ, свідоцтво 
про реєстр. №ЯАА 383462, розташований: 
Дніпропетровська область, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 19 000, 
00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 1 
900,00грн. Лот №44. Майно – сідловий тягач 
КАМАЗ 5410, реєстр. № 01993АВ, свідоцтво 
про реєстр. №ЯАА 383191, розташований: 
Дніпропетровська область, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 19 000, 
00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 1 
900,00грн. Лот №45. Майно – сідловий тягач 
КАМАЗ 5410, реєстр. № 01091АВ, свідоцтво 
про реєстр. №ЯАА 384006, розташований: 
Дніпропетровська область, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 20 000, 
00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 2 
000,00грн. Лот №46. Майно – фургон КАМАЗ 
53212, реєстр. № 03385АВ, свідоцтво про ре-
єстр. №ЯАА 339370, розташований: Дніпропе-
тровська область, м. Дніпропетровськ, пр. 
Праці, 2Т. Стартова ціна: 20 000, 00грн.без 
ПДВ. Гарантійний внесок: 2 000,00грн. 
Лот №47. Майно – вантажний КАМАЗ 53212, 
реєстр. № 03310АВ, свідоцтво про реєстр. 
№ЯАА 704701, розташований: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 
2Т. Стартова ціна: 20 000, 00грн.без ПДВ. Га-
рантійний внесок: 2 000,00грн. Лот №48. 
Майно – платформа КАМАЗ 53208, реєстр. № 
01988АВ, свідоцтво про реєстр. №ЯАА 
383445, розташований: Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 2Т. Стар-
това ціна: 20 000, 00грн.без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 2 000,00грн. Лот №49. Майно – фур-
гон КАМАЗ 53208, реєстр. № 02366АВ, свідо-
цтво про реєстр. №ЯАА 384008, розташова-
ний: Дніпропетровська область, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 18 000, 
00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 1 800,00 
грн. Лот №50. Майно – платформа КАМАЗ 
53208, реєстр. № 02337АВ, свідоцтво про ре-
єстр. №ЯАА  284501, розташований: Дніпро-
петровська область, м. Дніпропетровськ, пр. 
Праці, 2Т. Стартова ціна: 20 000, 00грн.без 
ПДВ. Гарантійний внесок: 2 000,00грн. 
Лот №51. Майно – платформа КАМАЗ 53208, 
реєстр. № 01987АВ, свідоцтво про реєстр. 
№ЯАА 382737, розташований: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 
2Т. Стартова ціна: 8 000, 00грн.без ПДВ. Гара-
нтійний внесок: 800,00грн. Лот №52. Майно – 
фургон КАМАЗ 53202, реєстр. № 03308АВ, 
свідоцтво про реєстр. №ЯАА 339613, розташо-
ваний: Дніпропетровська область, м. Дніпро-
петровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 19 
000, 00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 1 
900,00грн. Лот №53. Майно – фургон КАМАЗ 
53202, реєстр. № 01947АВ, свідоцтво про ре-
єстр. №ЯАА 383185, розташований: Дніпропе-
тровська область, м. Дніпропетровськ, пр. 
Праці, 2Т. Стартова ціна: 20 000, 00грн.без 
ПДВ. Гарантійний внесок: 2 000,00грн. 
Лот №54. Майно – фургон КАМАЗ 5320, ре-
єстр. № 03307АВ, свідоцтво про реєстр. 
№ЯАА 383066, розташований: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 
2Т. Стартова ціна: 20 000, 00грн.без ПДВ. Га-
рантійний внесок: 2 000,00грн. Лот №55. 
Майно – платформа КАМАЗ 5320, реєстр. № 
01986АВ, свідоцтво про реєстр. №ВНС 
466454, розташований: Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 2Т. Стар-
това ціна: 20 000, 00грн.без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 2 000,00грн. Лот №56. Майно – фур-
гон КАМАЗ 5320, реєстр. № 02323АВ, свідоц-
тво про реєстр. №ЯАА 383460, розташований: 
Дніпропетровська область, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 20 000, 

00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 2 
000,00грн. Лот №57. Майно – цистерна КА-
МАЗ 5320, реєстр. № 01943АВ, свідоцтво про 
реєстр. №ЯАА 384007, розташований: Дніпро-
петровська область, м. Дніпропетровськ, пр. 
Праці, 2Т. Стартова ціна: 20 000, 00грн.без 
ПДВ. Гарантійний внесок: 2 000,00грн. 
Лот №58. Майно – платформа КАМАЗ 5320, 
реєстр. № 01942АВ, свідоцтво про реєстр. 
№ЯАА 383058, розташований: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 
2Т. Стартова ціна: 20 000, 00грн.без ПДВ. Га-
рантійний внесок: 2 000,00грн. Лот №59. 
Майно – платформа-ТЕНТ КАМАЗ 5320, ре-
єстр. № 02630АВ, свідоцтво про реєстр. 
№ЯАА 383999, розташований: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 
2Т. Стартова ціна: 20 000, 00грн.без ПДВ. Га-
рантійний внесок: 2 000,00грн. Лот №60. 
Майно – самоскидний кузов Краз 6510, реєстр. 
№ 02640АВ, свідоцтво про реєстр. №ЯАА 
383465, розташований: Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 2Т. Стар-
това ціна: 30 000, 00грн.без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 3 000, 00 грн. Лот №61. Майно – само-
скидний кузов Краз 6510, реєстр. № 02639АВ, 
свідоцтво про реєстр. №ЯАА 383464, розташо-
ваний: Дніпропетровська область, м. Дніпро-
петровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 20 
000, 00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 2 
000,00грн. Лот №62. Майно – сідловий тягач 
Краз 6444, реєстр. № 02652АВ, свідоцтво про 
реєстр. №ЯАА 383783, розташований: Дніпро-
петровська область, м. Дніпропетровськ, пр. 
Праці, 2Т. Стартова ціна: 27 000, 00грн.без 
ПДВ. Гарантійний внесок: 2 700,00грн. 
Лот №63. Майно – самоскидний Краз 256Б1, 
реєстр. № 01997АВ, свідоцтво про реєстр. 
№ЯАА 383463, розташований: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 
2Т. Стартова ціна: 30 000, 00грн.без ПДВ. Га-
рантійний внесок: 3 000, 00 грн. Лот №64. 
Майно – самоскидний кузов Краз 256Б1, ре-
єстр. № 00028АВ, свідоцтво про реєстр. 
№ЯАА 383456, розташований: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 
2Т. Стартова ціна: 30 000, 00грн.без ПДВ. Га-
рантійний внесок: 3 000,00 грн. Лот №65. 
Майно – самоскидний кузов Краз 256Б1, ре-
єстр. № 00039АВ, свідоцтво про реєстр. 
№ЯАА  383458, розташований: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 
2Т. Стартова ціна: 30 000, 00грн.без ПДВ. Га-
рантійний внесок: 3 000,00грн. Лот №66. 
Майно – самоскидний кузов  Краз 256, реєстр. 
№ 00043АВ, свідоцтво про реєстр. №ЯАА 
383451, розташований: Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 2Т. Стар-
това ціна: 30 000, 00грн.без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 3 000,00грн. Лот №67. Майно – самос-
кидний Краз 256Б1, Краз  256Б1023, реєстр. № 
01995АВ, свідоцтво про реєстр. №ЯАА 
383454, розташований: Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 2Т. Стар-
това ціна: 30 000, 00грн.без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 3 000, 00 грн. Лот №68. Майно – само-
скидний кузов Краз 256Б10000023, реєстр. № 
00045АВ, свідоцтво про реєстр. №ЯАА 
383452, розташований: Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 2Т. Стар-
това ціна: 30 000, 00грн.без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 3 000,00грн. Лот №69. Майно – самос-
кидний кузов Краз 256Б1, реєстр. № 00031АВ, 
свідоцтво про реєстр. №ЯАА 383450, розташо-
ваний: Дніпропетровська область, м. Дніпро-
петровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 30 
000, 00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 3 
000, 00грн. Лот №70. Майно – самоскидний 
Краз 256Б1, реєстр. № 01998АВ, свідоцтво про 
реєстр. №ЯАА 383455, розташований: Дніпро-
петровська область, м. Дніпропетровськ, пр. 
Праці, 2Т. Стартова ціна: 30 000, 00грн.без 
ПДВ. Гарантійний внесок: 3 000,00 грн. 
Лот №71. Майно – фургон ЗИЛ 431610, ре-
єстр. № 02648АВ, свідоцтво про реєстр. 
№ЯАА 383765, розташований: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 
2Т. Стартова ціна: 14 000, 00грн.без ПДВ. Га-
рантійний внесок: 1 400, 00грн. Лот №72. 
Майно – платформа ЗИЛ 431610, реєстр. № 
02319АВ, свідоцтво про реєстр. №ЯАА  
381988, розташований: Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 2Т. Стар-
това ціна: 14 000, 00грн.без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 1 400,00грн. Лот №73. Майно – плат-
форма КАМАЗ 53208, реєстр. № 01949АВ, сві-
доцтво про реєстр. №ЯАА 295899, розташова-
ний: Дніпропетровська область, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 20 000, 
00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 2 000, 
00грн. Лот №74. Майно – ізотермічний фургон 
ГАЗ 330700 СК 5204, реєстр. № 02618АВ, сві-
доцтво про реєстр. №ЯАА 383441, розташова-
ний: Дніпропетровська область, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 9 500, 
00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 950,00грн. 
Лот №75. Майно – фургон  ЗИЛ 431610, ре-
єстр. № 02622АВ, свідоцтво про реєстр. 
№ЯАА 384335, розташований: Дніпропетров-

ська область, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 
2Т. Стартова ціна: 14 000, 00грн.без ПДВ. Га-
рантійний внесок: 1 400, 00 грн. Лот №76. 
Майно – автобус ПАЗ 3205, реєстр. № 
02646АВ, свідоцтво про реєстр. №ЯАА 
383776, розташований: Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 2Т. Стар-
това ціна: 20 000, 00грн.без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 2 000, 00грн. Лот №77. Майно – фур-
гон ЗИЛ 431610, реєстр. № 02649АВ, свідоцт-
во про реєстр. №ЯАА 383054, розташований: 
Дніпропетровська область, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 11 500, 
00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 1 
150,00грн. Лот №78. Майно – сідловий тягач 
ЗИЛ 441510, реєстр. № 02626 АВ, свідоцтво 
про реєстр. №ЯАА 383782, розташований: 
Дніпропетровська область, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 11 500, 
00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 1 
150,00грн. Лот №79. Майно – сідловий тягач 
ЗИЛ 441510, реєстр. № 02625АВ, свідоцтво 
про реєстр. №ЯАА 384014, розташований: 
Дніпропетровська область, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 11 500, 
00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 1 
150,00грн. Лот №80. Майно – фургон ЗИЛ 
431610, реєстр. № 02624АВ, свідоцтво про ре-
єстр. №ЯАА 383053, розташований: Дніпропе-
тровська область, м. Дніпропетровськ, пр. 
Праці, 2Т. Стартова ціна: 14 000, 00грн.без 
ПДВ. Гарантійний внесок: 1 400, 00 грн.
Лот №81. Майно – самоскидний КРАЗ 256Б10, 
КРАЗ256Б1-00000010, реєстр. № 01994АВ, 
свідоцтво про реєстр. №ЯАА 383062, розташо-
ваний: Дніпропетровська область, м. Дніпро-
петровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 30 
000, 00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 3000, 
00 грн. Лот №82. Майно – самоскидний кузов 
КРАЗ 256Б1, реєстр. № 00038АВ, свідоцтво 
про реєстр. №ЯАА 383457, розташований: 
Дніпропетровська область, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Праці, 2Т. Стартова ціна: 30 000, 
00грн.без ПДВ. Гарантійний внесок: 3 000, 
00грн. 

При укладанні договорів купівлі-продажу 
між переможцем аукціону та ДП «НВД АФ 
«НАУКОВА» НААН» буде відбуватися нара-
хування податку на додану вартість відповідно 
до діючого законодавства України. 

Реєстраційний внесок за участь у кожному 
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, ЄДР-
ПОУ 03374617 

Кінцевий термін прийняття заяви на участь в 
аукціоні: 15.01.2016 р. 

З товаром можливо ознайомитись особисто з 
дати виходу цього повідомлення по 18.01.2016 
р. з 09:00 по 18:00 год. за його місцезнахо-
дженням 

Документи необхідні для реєстрації як учас-
ника аукціону:  

заява в довільній формі; копія документу, 
що посвідчує фізичну особу або представника 
юридичної особи, їх повноваження; належним 
чином оформлений платіжний документ про 
сплату реєстраційного внеску; належним чи-
ном оформлений платіжний документ про 
сплату гарантійного внеску; довідку органу 
державної податкової служби про подану де-
кларацію про майновий стан і доходи (подат-
кову декларацію) – для покупців фізичних 
осіб; нотаріально посвідчена копія установчих 
документів, свідоцтва про державну реєстра-
цію – для покупців юридичних осіб (копію рі-
шення про участь в аукціоні, конкурсі – для 
органів місцевого самоврядування).  

Організатор аукціону має право відмовити в 
реєстрації особи як учасника аукціону в разі 
невідповідності поданих документів вимогам 
законодавства.  

Умови участі в аукціоні: для участі в аукці-
оні особа повинна сплатити реєстраційний та 
гарантійний внески, зареєструватись як учас-
ник аукціону, при собі мати оригінали докуме-
нтів, що підтверджують особу та повноважен-
ня представника юридичної особи. 
Гарантійний та реєстраційний внески необхід-
но сплачувати за наступними реквізитами: 
отримувач – Товарна біржа «УМТБ» п/р 
26007060805337 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
м. Дніпропетровськ МФО 305299, Код за ЄД-
РПОУ 33807086. 

 
 

 

                    

Шановні читачі! Якщо ви зацікав-
лені в отриманні газети «Євро-
пейський Час», звертайтеся до 
редакції і ми надамо можливість 
одержати безкоштовні примірники 
видання.  

Якщо у вас є матеріали для газети 
– ми також із радістю готові роз-
містити ваші листи та статті на 
сторінках нашого видання. 


