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Нові містки взаємодії молоді та громадськості

12 травня 2018 року на турбазі «Лісова галявина» студенти дніпровських вузів разом з представниками
громадських організацій говорили
про те, що їх хвилює, про прагнення
захищати свої права і вирішувати
проблеми, про студентське самоврядування й інші аспекти сьогодення та
майбутнього життя студентів.
Почався Форум з презентацій молодіжних проектів. Кращими практиками поділилися представники громадських організацій з міст Кривий Ріг
(ГО «Криворіжці» та БФ «Ожина»),
Жовті Води («Агенція сталого розвитку»), Підгородне (громадські організації, які співпрацюють з Будинком
культури).
Учасники узнали про школу молодого політика, цікаві заходи та налагодження співпраці молодих криворіжців з західноукраїнською молоддю, про залучення жовтоводської
молоді до волонтерської діяльності,
про активних молодих підгородян,
які змінюють життя у своїй громаді
та стали лідерами громадської думки.
Студент Роман Баришевський (ГО
«Криворіжці») так поділився своїми
думками: «Сьогодні велика кількість
студентів та представників органів
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студентського самоврядування не
знають і не розуміють, як вони можуть впливати на життя свого інституту та якість викладання. На Форумі
я намагався розповісти із власного
досвіду, як потрібно налагоджувати
зв’язок із адміністрацією так, щоб
самоврядування існувало не тільки у
статуті, а й дійсно працювало».
Під час кава-паузи волонтерська
група Центру «Тамариск» виконала
соціальний реп «Чого ніколи не навчать у вузі», який є інструментом
інтерактивного залучення молоді до
розгляду соціально важливих проблем. Реп викликав море вражень у
студентів.
Далі була цікава робота в групах:
форум-театр, квест, мультмайданчик,
гра «Країна гідності».
У форум-театрі учасники обрали
теми, пов’язані зі студентським самоуправлінням. Болючими темами виявилось наступне: байдужість керівництва ВНЗ до ініціатив студентів,
інертність студентів, фіктивність обрання органів самоврядування, безпомічність активістів перед адміністрацією. У форум-театрі студенти навчались творчому мисленню, пропонувати свої ідеї, як вийти зі скрутних
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ситуацій, мінялись ролями і в результаті знаходили найкращі рішення.
Квест справив не менші враження
на учасників. Окрім виконання інтелектуальних та веселих завдань, що
були направлені на закріплення знань
з прав людини та студента, учасники
отримали навички командної роботи.
Також, вони навчились правильно
та якісно писати звернення щодо доступу до публічної інформації. Оскільки, саме вміння правильно оформити
документи та подати їх у відповідний
орган надає можливість студенту реально мати необхідну інформацію,
щоб впливати на життя свого вишу.
На локації «мультмайданчик» учасники знайомились з методикою створення соціально-анімаційних роликів.
Свої перші ролики студенти створили
менше, ніж за дві годину, хоча дуже
побоювались, що не встигнуть. В результаті роботи групи вітчизняний
кінематограф збагатився двома соціальними роликами «Україна єдина» та
«Тримайся друзів». Так, у першому
ролику сюжет демонстрував, що спільними зусиллями, єдиним поривом
можна спромогтись об’єднати країну
та зробити її квітучою. А у другому –
що взаємодопомога та повага є важливим елементом людського життя.
Через гру «Країна гідності» учасники Форуму вивчали соціальні права
та мали можливість спробувати себе
у ролі членів парламенту країни. Вони змогли узгодити різні бачення та
прийняти «план розвитку країни» на
наступні п`ять років. Гра вчила учасників критичному мисленню, вмінню
домовлятися, бути активними та відповідальними.
Презентація результатів роботи в
групах отримала високу оцінку та
оплески усіх учасників. «Відкритий
мікрофон» дав можливість поділитись враженням усім бажаючим. Ніхто не приховував своїх емоцій. Були
цікаві пропозиції щодо подальшої
співпраці.
(за матеріалами
Центру «Тамариск»)

Парламент Шотландії не підтримує вихід Британії з ЄС
Парламент Шотландії відмовився надати
свою згоду на законопроект щодо виходу Британії з ЄС.
Шотландські лейбористи, зелені і ліберальні
демократи продемонстрували рідкісну єдність з
Шотландською національною партію, заявивши,
що вестмінстерський проект про Brexit обмежує
права національного парламенту.
Таким чином, депутати проголосували 93 голосами проти 30 за те, що парламент Шотландії "не надає свою згоду на законопроект про
вихід з Євросоюзу".
Рішення шотландського парламенту не має
безпосередніх наслідків і є скоріше символічним, оскільки у шотландського парламенту немає права вето. Однак це може стати першим
випадком в історії, коли британський уряд проводить свій закон всупереч волі Шотландії.

Віктор Орбан вчетверте обраний
прем’єр-міністром Угорщини
Парламент Угорщини в четверте проголосував за обрання Віктора Орбана прем’єрміністром.
За обрання Орбана проголосували 134 депутати. Проти були 28, ще 36 утрималися.
Після цього він склав присягу перед членами
парламенту.
Орбан подякував громадянам, які взяли участь у виборах, незалежно від того, за кого вони
проголосували, і пообіцяв служити всьому народу, покладаючись на дві третини депутатів
парламенту.
Також у своєму виступі прем’єр виклав цілі
своєї роботи, серед яких зупинка демографічного спаду, швидкісні залізниці та нові автостради, розвиток АЕС «Пакш» та сонячної енергетики, потрапити у топ-десять найбільш привабливих для інвестицій країн, розвиток угорського
бізнесу, створення нової угорської армії, розбудова стратегічних відносин з Польщею та інші.
За підсумками виборів партія Орбана «Фідес»
має контроль над двома третинами мандатів.

Учасники фінансового ринку виступають проти непродуманої реформи держрегулювання

Єврокомісія подала в суд на забруднювачів повітря

Невдовзі Верховна Рада України планує розглянути
законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг». У 2016
році він був ухвалений у першому читанні.
Законопроект розроблявся в піковий період економічної кризи в Україні. І, за словами фахівців, мав консолідувати органи держрегулювання і таким чином зменшити навантаження на держбюджет. Однак відтоді
він зазнав чимало суттєвих змін, та й ситуація у фінансовій сфері кардинально змінилася. І представники
ринку активно виступають за зняття цього законопроекту з порядку денного, вважаючи, що його ухвалення призведе до стагнації небанківського фінансового сектору, який на сьогоднішній день відіграє суттєву роль у національній економіці.
Про це говоримо з головою правління Всеукраїнського об’єднання споживачів страхових послуг «Страховий захист» Василем ДАРКОВИМ.

Європейська комісія подала до Європейського
суду позови проти шести країн через недотримання стандартів якості повітря ЄС.
Німеччина, Франція і Велика Британія постануть перед судом через порушення норм ЄС
щодо обмеження вмісту діоксиду азоту у повітрі, а Італія, Угорщина і Румунія - через порушення норм викидів твердих частинок.
Іспанії, Словаччині та Чехії вдалося уникнути
позову, незважаючи на те, що така загроза існувала. Ці країни змогли ефективно відреагувати на попередні застереження комісії, і заходи,
які вони проводять можуть виправити ситуацію.
У разі задоволення позову країнам загрожують штрафи або заборона на в'їзд дизельних
автомобілів в центри міст.

- У чому суть згаданого законопроекту?
- Законопроект №2413а пропонує концентрувати систему державного регулювання у сфері фінансових послуг. З цією метою передбачається ліквідувати Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, більш відому як Нацкомфінпослуг. А її регуляторні функції передати Національному банку України та Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
При цьому остання здійснюватиме регулювання всіх
видів діяльності, пов’язаних із цінними паперами та фондовим ринком, а також із системою накопичувального
пенсійного забезпечення.
Водночас НБУ отримає повноваження з регулювання
страхової діяльності, системи кредитної кооперації та
всіх видів небанківських фінансових послуг, які, зокрема, надають лізингові та факторингові компанії, ломбарди тощо.
(див. далі на стор. 2, 3)

(за повідомленням з сайту
www.eurointegration.com.ua)
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Україна – Європейський Союз

НОВИНИ УКРАЇНИ
ЕС помогает изменить жизнь на
Востоке страны
Конфликт на востоке стал ударом для всей
Украины. Донецкая и Луганская области раскололись на две части. Больше миллиона украинцев
бежали из неподконтрольной территории. В
первую очередь переезжали в ближайшие города, поближе к дому. Внутренняя миграция стала
толчком для развития многих небольших городков в Донецкой и Луганской областях. Международная организация по миграции и Европейский
союз предоставили 2500 внутренне перемещенным лицам гранты на развитие бизнеса, а также
профессионально-техническую помощь. Тысячи
украинцев на востоке Украины получили возможность воплотить свои мечты в жизнь.
Малый и средний бизнес – опора экономики
любой страны и любого города. Небольшие
предприятия исправно платят налоги, создают
рабочие места и дают толчок развитию города.
Еще в 2014-м ЕС и Международная организация
по миграции открыли специальные программы
для развития частного бизнеса на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.
К примеру, любой местный житель или переселенец может получить грант на открытие собственного дела. При чем, в отличие от кредита,
деньги возвращать не нужно. Грант на сумму до
250 тысяч гривен может получить украинец, который придумал идею и изложил ее в бизнес-плане.
Очень часто местная власть в таких городах помогает разрабатывать план и упрощает процедуру регистрации, поиска помещения и т.д. Это могут быть кофейни, ателье по пошиву одежды, садоводческие магазины, парикмахерские салоны,
сыродельные предприятия. В общем, практически любой малый бизнес.

Українські продукти за європейськими стандартами
З початку квітня контролювати продукти тваринного походження для українських столів почнуть
за європейськими стандартами. 4 квітня набув
чинності закон «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти,
корми, побічні продукти тваринного походження,
здоров’я та благополуччя тварин».
Відтепер виробників продукції тваринного походження контролюватимуть за чіткими, прозорими
правилами. І якщо виробник пройшов таку перевірку – це гарантія для споживача, що надана
продукція – безпечна.
Підприємства відтепер перевірятимуть залежно
від ступеня ризику для життя і здоров`я людей.
Так, у магазині, де продається запакована продукція тривалого зберігання, ризиків менше, ніж у
магазині, де продається свіже м’ясо.
Заступниця керівника проекту ЄС «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових
продуктів в Україні» Яна Добідовська пояснила,
що перевірятимуть усіх операторів ринку: виробників, перевізників, реалізаторів, не залежно від
системи оподаткування. Причому до операторів
ринку закон відносить навіть тих, хто не зареєстрований як ФОП, але здійснює відповідну діяльність на ринку харчових продуктів: наприклад,
приватні продавці на молочно-м’ясних базарах.
Кожного з них оцінюватимуть індивідуально,
приблизно за 8 параметрами. І кількість перевірок
залежатиме від ризику, який він становить. Буде
складений план перевірок і кожен оператор знатиме скільки разів на рік його будуть перевіряти.
Виробник знатиме, що він, наприклад, належить
до середнього рівня ризику, і його перевірять 4
рази на рік. Сама перевірка – без попередження.
Бо лише тоді інспектор контролюючого органу
має об’єктивне уявлення про стан речей на підприємстві.
(за даними сайту www.euukrainecoop.net)
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Учасники фінансового ринку виступають проти непродуманої реформи держрегулювання
(продовження, початок див. на стор. 1)

По суті, під контроль
Нацбанку
передається
значна частина національного фінансового ринку, в
якому працює понад 2 тис.
фінустанов. Серед них понад 300 страхових компаній, 673 фінансових, 442
ломбарди, близько 400
кредитних спілок, 196 юридичних
осіб-лізингонадавачів. Таким чином, йдеться про стратегічні зміни на
ринку небанківських фінансових послуг.
- Чи здатен цей законопроект забезпечити стійкий розвиток цього ринку? Чи створює він для
цього належні передумови?
- На мою думку, він не
забезпечить розвитку фінансового ринку та його
складової – ринків фінансових послуг. Національному банку передаються
непритаманні для нього
функції, які не передбачені
Конституцією України та не
вписуються в теорію регулювання ринків. Він отримує додаткове навантаження, з яким може не
впоратися. І це посилить
кризові явища на фінансовому ринку.
Справа в тому, що ми
були свідками
масового
банкрутства комерційних
банків. Загалом уже понад
100 з них припинили свою
діяльність. Навряд чи після
цього можна говорити про
високопрофесійний менеджмент Нацбанку, який, по
суті, не впорався зі своїми
прямими функціями регулятора банківського сектору. А тепер йому пропонують ще контролювати й
небанківський.
- Чи здатен перерозподіл регуляторних функцій на користь Національного банку підвищити
рівень нагляду на ринках
фінансових послуг?
- Однозначно це не підвищить рівень нагляду.
Просто певним людям хочеться сконцентрувати в
одному місці управління
фінансовими
потоками.
Раніше Національний банк
контролював лише банківські потоки, а небанківські
– Нацкомфінпослуг. Зараз
це буде сконцентровано в

руках одного органу державного управління, який,
зверніть увагу, не є органом виконавчої влади.
Тобто, все, що притаманне
органам виконавчої влади,
в тому числі, й громадський контроль, тут не працює належним чином.
Наведу простий приклад.
Якщо Національний банк
не захищатиме права та
інтереси споживача фінансових послуг, то останньому поскаржитися на нього
нема кому. Ну, хіба що,
Спостережній раді. Але
вона створена самим Нацбанком, її представники
отримують високі зарплати
і, зрозуміло, що проти самого банку нічого казати не
будуть. Тому, на мій погляд, концентрація в Нацбанку такої функції, як захист прав споживачів фінансових послуг, - це профанація та просто формальність, не більше.
- Нацбанк ніколи не
працював з фінустановами небанківського сектору та споживачами його послуг. Як це позначиться на їх роботі?
- Що таке ліквідація Нацкомфінпослуг? Не просто
зникає структура та її назва, втрачається і її досвід
роботи, та спадкоємність,
яка напрацьовувалася в
попередні роки. Фахівці,
що займаються регуляторними питаннями, підуть
працювати до інших структур.
Нацбанку потрібно починати все з нуля. Досвід доведеться
накопичувати
впродовж кількох років. І
коли він з’явиться, стане
очевидним, що була допущена стратегічна помилка.
Та повернутися назад буде
неможливо. Будуть втрачені і ресурси, і час.
Я не думаю, що функції,
які передаються від Нацкомфінпослуг Національному банку, виконуватимуться ним краще. На те є
чимало причин. Одна з них
– на сьогоднішній день
НБУ не має достатньо
професійних працівників з
досвідом роботи на ринках
небанківських фінансових
послуг. А особливо – страхового ринку. Якщо зараз

Нацкомфінпослуг часто не
до кінця та все-таки займається страховими резервами, капіталізацією, то
НБУ, не маючи таких співробітників, не зможе достатньо добре виконувати
ці функції.
Наведу приклад щодо
споживачів банківських послуг. Багато з них також
приходили по захист до
Нацбанку, ми пам’ятаємо
ці багатолюдні мітинги.
Особливо чимало їх було в
період масової ліквідації
банків та знецінення гривні. Люди говорили: ви
вкрали у нас гроші і нічого
не робите для того, щоб
нам їх повернути!
Нацбанк виявився неспроможним захистити інтереси споживачів банківських послуг. Це те, чим
він мав займатися безпосередньо. А тепер виходить, що він повинен очолити й рух захисту споживачів фінансових послуг.
Переконаний, що і з цим
завданням він також не
впорається.
- Наскільки перерозподіл регуляторних функцій виправданий в умовах, коли фінансовий
ринок, в тому числі, й
ринки небанківських фінансових послуг після
тривалого періоду стагнації стали демонструвати збільшення обсягів
кредитування, коли до
них почав зростати інтерес серед інвесторів та
довіра серед споживачів?
- Я хоч і не з Одеси, та
відповім запитанням на запитання: скажіть, будь ласка, коли щось починає розвиватись і одразу знищується, то кому це вигідно?
Найменші зміни в розвитку
ринків у позитивний бік будуть прикриті даним законопроектом. Чи буде це на
користь Україні чи це робитиметься в інтересах тих
країн, які точно не хочуть,
щоб у нас щось розвивалося та ставало кращим?
Щойно, не дай Боже, цей
законопроект буде схвалений та ліквідований Нацкомфінпослуг, то всі правила будуть змінені. Зокрема, правила, що довго
розроблялися для страхового ринку. Страховим
компаніям доведеться повністю проходити переліцензування. Це всі зміни,
пов’язані з перевірками.
Треба переписувати близько сотні нормативноправових актів Нацкомфінпослуг на Національний
банк. Ви можете уявити,
наскільки затягнеться цей
процес у нашій «працездатній» Верховній Раді! За
моїми підрахунками, на це

знадобиться рік-два. І весь
цей час той же страховий
ринок лежатиме, і ніхто не
знатиме, що робити. Постраждають як професійні
учасники ринків небанківських фінансових послуг,
так і їхні споживачі.
- Наскільки компанії, які
працюють на ринках фінансових послуг, готові
до реформи, що пропонується на сьогоднішньому етапі?
- Я хочу звернути увагу
на одну обставину. На сьогоднішній день Нацкомфінпослуг функціонує. Він
продовжує контролювати
виконання зобов’язань, які
фінансові установи беруть
перед своїми клієнтами. В
тому числі, це стосується і
страхових компаній. Так от,
за останній час 5 страхових компаній пішли з ринку
страхування життя «поанглійськи» - не попрощались.
Тобто незаконно припинили свою діяльність, закрили офіси та зникли. Їхні
керівники вже працюють в
інших страхових компаніях.
Гроші були переказані за
рахунок цінних паперів, які
не варті навіть того паперу, на якому вони виготовлені. Я розповів про це тому, що навіть працюючий
Нацкомфінпослуг не зміг
попередити дані факти, бо
законодавці
необдумано
ухвалили мораторій на перевірки, в тому числі, і для
фінансових установ. Якщо
Національний банк візьме
на себе регуляторні функції Нацкомфінпослуг, то кількість випадків, коли фінансові компанії йдуть з
ринку, почастішає. Тим паче, що наше чинне законодавство допускає такі можливості. Від цього потерпає сам ринок, а з ним і користувачі його послуг.
Бо компанії, які пішли, зазвичай не виконують перед
ними своїх зобов’язань.
Зменшення кількості фінансових установ на ринку
призведе до зниження рівня конкуренції, якості пропонованих послуг. А слідом за цим – і до їх здорожчання. Це також стане
неприємним «сюрпризом»
для споживачів.
Найголовніше, що сьогодні нема механізму гарантування
відшкодування
споживачам збитків від передчасного залишення ринку такими недобросовісними фінансовими компаніями.
Я розмовляв з представником Національного банку, і він сказав: ми здійснюватимемо жорсткий контроль.
(далі див. на стор. 3)
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ДМК димів і продовжує диміти

15 травня 2018 року в Кам’янському
відбулося засідання спеціальної комісії з екологічних питань міського рівня.
В ході засідання були розглянуті скарги городян щодо викидів ДМК і результати контрольних вимірювань повітря, виконані міським відділенням
лабораторних досліджень Держсанепідслужби України. Крім того, було заслухано пояснення від представників
ДМК щодо результатів заходів щодо
зниження промислових викидів в атмосферу. На думку екологічної організації «Голос Природи», керівництво
ДМК не сприймає власні промислові
викиди в атмосферу як актуальну
проблему для жителів Кам’янського.
Реагуючи на масові скарги жителів
Кам’янського на промислові викиди в
атмосферу місцевого металургійного
комбінату (ДМК), рішенням виконавчо-

го комітету ще у вересні 2017 року було створено спеціальну комісію для
розгляду актуальних екологічних проблем міста. До складу створеної комісії увійшли представники органів місцевого самоврядування, державних
структур і громадськості. Комісія розпочала свою роботу з розгляду проблеми забруднення повітря промисловими викидами ДМК. З того часу, як
представники ДМК пообіцяли вжити
заходів щодо зниження рівня забруднення повітря, пройшов майже рік.
Згідно з наданими звітами, на підприємстві були виконані заходи і витрачені чималі суми для зниження викидів в атмосферу. Однак, городяни поки не відчувають принципових змін і
тому продовжують писати скарги меру
Кам’янського. 15 травня 2018 року на
черговому засіданні спеціальної комі-

НОВИНИ РЕГІОНУ:
сії були оприлюднені результати лабораторних досліджень державної санепідслужби, згідно з якими рівень викидів ДМК по пилу, графіту, оксиду сірки (сірчистому ангідриду) і вуглекислому газу в Кам’янському перевищує
гранично допустимі концентрації (ГДК)
в 3-5 разів.
З моменту створення спеціальної
комісії з питань екології Кам’янського,
організація «Голос Природи» двічі подавала ініціативу увійти до складу її
учасників. Звернення «Голос Природи» було задоволене лише в березні
2018 року.
Засідання 15 травня 2018 року було
першим, на якому представник «Голос
Природи» зміг бути присутнім і брати
участь у робочих дискусіях. Викиди
ДМК завжди були серйозною проблемою для Кам’янського. У документах
міських екологічних програм завжди
підкреслювалося, що 80% забруднення повітря припадають саме на це
підприємство.
Причини триваючих скарг городян
мерові на викиди ДМК цілком зрозумілі, за час простою комбінату жителі
встигли відвикнути дихати пилом і
графітом. Багато городян вважають,
що після відновлення виробничої діяльності викиди ДМК в атмосферу значно збільшилися. Ці припущення підтверджуються результатами лабораторних досліджень Госсанепідемічної
служби України. Крім того, є припущення, що збільшення промислових
викидів ДМК негативно впливає на
здоров’я населення, проте цей факт
складно довести офіційно
(з повідомлення ГО «Голос Природи» – www.voice.dp.ua)

Учасники фінансового ринку виступають проти непродуманої реформи держрегулювання
(продовження, початок див. на стор. 1, 2)
А я йому у відповідь – як вам це
вдасться? Ті 5 страхових компаній,
що закрилися, у звітності показували, що у них все в порядку. Тобто
фінансова звітність не давала можливості побачити, що з ними відбувається щось не те. А закон про запровадження мораторію на перевірки не дозволяв проконтролювати їх
реальну діяльність, наявність активів для виконання зобов’язань перед споживачами фінансових послуг. Питання – як Нацбанк, узявши
на себе таку додаткову кількість фінансових установ від інших ринків,
здійснюватиме жорсткий контроль?
Я думаю – ніяк. Коли руйнувалися
банки, у НБУ був Фонд гарантування
вкладів. Та це стосувалося лише
користувачів банківських послуг. Такого механізму гарантування для
користувачів небанківських послуг,
на жаль, наразі нема. Створення таких гарантій на ринку страхування
життя передбачає відповідний законопроект, який свого часу був підготовлений та переданий до Верховної Ради. Однак він уже багато років
так і не розглядається.
- Чого добиваються ті, хто лобіює ухвалення законопроекту?
- Справа в тому, що аналогічні
спроби передати функції управління, регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг центральному банку робились і в інших країнах якраз у період глобальної фінансової кризи 2008 року, щоб успі-

шно їй протистояти. Зокрема, так
було і в Росії. Центральним банкам
передавали абсолютно нехарактерні для них функції, на які вони повинні були відволікатися. Головне ж
їх завдання полягало в підтриманні
стабільності національних валют,
розробці та контролі за реалізацією
грошово-кредитної політики.
На сьогоднішній день більшість
країн, де була впроваджена дана
система регулювання ринків фінансових послуг, уже відмовляються від
такої практики. Наскільки мені відомо, і в Адміністрації Президента України, і в Кабміні доходять висновку,
що з урахуванням виходу України з
фінансової кризи необхідність реформування
держрегулювання
втрачає свою актуальність.
Справа в тім, що в Україні такі реформи задумувалися на рубежі
2013-2014 р.р., коли здійснювався
перехід від попередньої влади до
нинішньої. Був підготовлений відповідний законопроект. Ті, хто його розробляв, мали на той час добрі наміри сконцентрувати державне регулювання в такому стабільному органі, як Нацбанк. Але з часом цей
проект узяли до рук зовсім інші люди з абсолютно іншою мотивацією.
Деякі з них, будучи народними депутатами чи співробітниками НБУ, бачать себе на нових високих посадах,
які можуть з’явитися в результаті таких змін. Тобто це вже не інтереси
ринку, це вже інтереси конкретних
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людей, які зараз лобіюють даний
проект.
- Як на законопроект реагують
учасники ринків фінпослуг?
- Об’єднання учасників ринків фінансових послуг виступають проти
його ухвалення. Ми говоримо: так,
на той час, коли розроблявся законопроект, були ризики та нині вони
мінімізовані. У квітні в Києві проходив форум учасників фінансового
ринку України. На ньому висловлювалася ідея, що не можна проводити стратегічні реформи з державного регулювання без належного широкого обговорення питання самими
учасниками цього ринку. І більшість
учасників форуму зійшлися на тому,
що ухвалення законопроекту – невірне рішення в принципі.
Зараз проводиться активна робота
з підготовки першого засідання
Об’єднання учасників фінансового
ринку України. Для цього створена
робоча група. 14.05 ми розглядали
на ній низку важливих питань і серед них – звернення до Верховної
Ради, Кабміну та Адміністрації Президента України з тим, щоб відмовитися від законопроекту. бо наслідки
його ухвалення будуть катастрофічними для ринку.
Такої думки дотримуються представники нашого Об’єднання.

Голова Облради презентував інвестиційний потенціал
Голова обласної ради ініціював презентації регіонів з точки зору їх інвестиційної привабливості.
І Дніпропетровщина представила себе міжнародним діловим колам першою. На захід в Києві були
запрошені посольства 84 країн світу, більше 30
міжнародних організацій та компаній.
Перш за все, Г. Пригунов наголосив, що головна
мета заходу довести свою позицію: «Бути максимально прозорими, зрозумілими і відкритими!
Тільки так, ми вважаємо, можна отримати довіру
інвесторів! Тільки так ми зможемо порозумітися і
гарантувати безпеку бізнесу на своїй території!».
Статистика наводить – в економіку Дніпропетровщини залучено 3,8 млрд дол. США прямих
іноземних інвестицій. Це перше місце серед областей України. На одного мешканця припадає
1182,2 дол. США. Інвестиції надійшли з 62 країн
світу у 1020 підприємств 11 міст та 18 районів області. Серед наймасштабніших — інвестиції з Канади, Німеччини, Швейцарії, Франції.
Гліб Пригунов перелічив головні напрями роботи обласної влади, аби підвищити економічний
потенціал області. Серед головних він назвав заходи по збереженню людського потенціалу, аби
фахівці якнайменше від’їжджали за кордон, відповідність критеріям відкритої і прозорої влади та
сприяння процесам децентралізації.

За 2 місяці нересту затримано понад 800 «чорних рибалок»
За два місяці нересту на Дніпропетровщині затримали понад 800 «чорних рибалок». Браконьєри нанесли збитків більше ніж на 275 тис грн, повідомляють в департаменті екології та природних
ресурсів ДніпроОДА.
«Чи дотримуються рибалки правил, які діють під
час нересту, цілодобово стежать рибоохоронний
патруль, поліція, громадськість. На правопорушників чекають покарання – від штрафу до кримінальної відповідальності», – зазначив директор
департаменту екології та природних ресурсів
ДніпроОДА Руслан Стрілець.
З квітня в області виявили майже 900 порушень
правил риболовлі під час нересту. У браконьєрів
вилучили близько 3 тис кг незаконно добутої риби, майже 700 заборонених знарядь лову.
На Дніпропетровщині нерест триватиме до 19
червня. До цього часу діють обмеження - заборонено рибалити на човнах, вночі, користуватися
електровудкою або сітками, ловити більше трьох
кілограмів риби.

Музеї оновлюють до свята

Сергій ГЕРАСИМЕНКО

До Дня музеїв 2018 відбулось масштабне оновлення музеїв Дніпропетровщини. Цьогоріч рішенням сесії облради 7 млн. грн., спрямували на відновлення Історичного музею Д. Яворницького, а 1
млн. 800 грн. піде на капітальний ремонт музею
«Літературне Придніпров’я».
У музеї проведуть протиаварійні роботи з відновлення фасаду та стелі, адже зараз стан — критичний. Директорка історичного музею Надія Капустіна зауважила: «Взагалі через тиждень нашому «Літературному Придніпров’ю» виповниться
20 років з моменту відкриття, тож ремонт і відтворення первісного вигляду фасаду зроблять будівлю справжньою окрасою нашого міста!».
Також у музеї проведуть ремонтні роботи системи опалення, замінять вікна та осучаснять територію. На подвір’ї хочуть створити справжній літературний двір, аби проводити виставки просто
неба.
Увагу також приділять музейному центру Олени
Блавацької. Нещодавно будинок отримав значення нерухомої пам’ятки України. Тож завдання зараз – створити систему опалення.
Одним із вагомих кроків у розвитку культури
Дніпропетровщини є амбіційний план створення
нового музею імені Олеся Гончара.

Національний прес-клуб
«Українська перспектива»

(за матеріалами веб-сайтів облради
та Дніпропетровської ОДА)
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21 серпня 2018 року об 11:00 за адресою:
м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 71
(оф. 401а) відбудеться аукціон із продажу
сільськогосподарських культур.
Організатор аукціону: Товарна біржа
«УМТБ» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 38, тел. 063-579-00-85)
Лот №1. Посіви: Сорго «Спринт W», площею 23 га, розташовані на полі №14 СГП
«Долинське» Горьківської сільради. Стартова
ціна: 77 345,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
7 734,50 грн. Лот №2. Посіви: Сорго
«Спринт W», площею 115 га, розташовані
на полі №24 СГП «Долинське» Степової
сільради. Стартова ціна: 421 373,00 грн. без
ПДВ. Гарант. внесок: 42 137,30 грн. Лот №3.
Посіви: Сорго «Спринт W», площею 117 га,
розташовані на полі №25 СГП «Долинське»
Степової сільради. Стартова ціна: 428 678,00
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 42 867,80 грн.
Лот №4. Посіви: Сорго «Спринт W», площею 200 га, розташовані на полі №26 СГП
«Долинське» Горьківської сільради. Стартова
ціна: 672 537,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
67 253,70 грн. Лот №5. Посіви: Сорго
«Спринт W», площею 31 га, розташовані на
полі №32 СГП «Долинське» Горьківської
сільради. Стартова ціна: 104 234,00 грн. без
ПДВ. Гарант. внесок: 10 423,40 грн. Лот №6.
Посіви: Сорго «Юкі», площею 56 га, розташовані на полі №1 СГП «Центральне» Горьківської сільради. Стартова ціна: 205 190,00
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 20 519,00 грн.
Лот №7. Посіви: Сорго «Спринт W», площею 30 га, розташовані на полі №2 СГП
«Центральне» Горьківської сільради. Стартова ціна: 109 936,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 10 993,60 грн. Лот №8. Посіви: Сорго
«Спринт W», площею 27 га, розташовані на
полі №3 СГП «Центральне» Горьківської
сільради. Стартова ціна: 90 790,00 грн. без
ПДВ. Гарант. внесок: 9 079,00 грн. Лот №9.
Посіви: Сорго «Спринт W», площею 24 га,
розташовані на полі №5 СГП «Центральне»
Горьківської
сільради. Стартова ціна:
80 706,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
8 070,60 грн. Лот №10. Посіви: Сорго
«Юкі», площею 40 га, розташовані на полі
№6 СГП «Центральне» Горьківської сільради.
Стартова ціна: 134 522,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 13 452,20 грн. Лот №11. Посіви: Сорго «Спринт W», площею 35 га, розташовані на полі №15 СГП «Центральне»
Горьківської сільради. Стартова ціна:
117 694,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
11 769,40 грн. Лот №12. Посіви: Сорго
«Спринт W», площею 13 га, розташовані на
полі №16 СГП «Центральне» Горьківської
сільради. Стартова ціна: 43 732,00 грн. без
ПДВ. Гарант. внесок: 4 373,20 грн. Лот №13.
Посіви: Сорго «Таргга», площею 1 га, розташовані на полі №30 СГП «Центральне»
Горьківської сільради. Стартова ціна: 3 689,00
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 368,90 грн. Лот
№14. Посіви: Сорго «Таргга», площею 66
га, розташовані на полі №39 СГП «Центральне» Сурсько-Литовської сільради. Стартова ціна: 221 950,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 22 195,00 грн. Лот №15. Посіви: Сорго
«Таргга», площею 30 га, розташовані на полі №40 СГП «Центральне» СурськоЛитовської сільради. Стартова ціна: 88 826,00
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 8 882,60 грн.
Лот №16. Посіви: Сорго «Таргга», площею
10 га, розташовані на полі №41 СГП
«Центральне» Сурсько-Литовської сільради.
Стартова ціна: 29 609,00 грн. без ПДВ. Гарант.
внесок: 2 960,90 грн. Лот №17. Посіви: Сорго «Таргга», площею 59 га, розташовані на
полі №42 СГП «Центральне» СурськоЛитовської сільради. Стартова ціна:
174 691,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
17 469,10 грн. Лот №18. Посіви: Сорго «Таргга», площею 55 га, розташовані на полі
№44 СГП «Центральне» Сурсько-Литовської сільради. Стартова ціна: 162 847,00 грн.
без ПДВ. Гарант. внесок: 16 284,70 грн. Лот
№19. Посіви: Сорго «Таргга», площею 25
га, розташовані на полі №45 СГП «Центральне» Сурсько-Литовської сільради. Стартова ціна: 74 022,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 7 402,20 грн. Лот №20. Посіви: Сорго
«Спринт W», площею 37 га, розташовані на
полі №51 СГП «Центральне» Горьківської
сільради. Стартова ціна: 109 552,00 грн. без
ПДВ. Гарант. внесок: 10 955,20 грн. Лот
№21. Посіви: Соняшник «ЛГ5543КЛ»,
площею 67 га, розташовані на полі №4 СГП
«Центральне» Горьківської сільради. Стартова ціна: 486 108,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 48 610,80 грн. Лот №22. Посіви: Соня-
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шник «ЛГ5543КЛ», площею 91 га, розташовані на полі №7 СГП «Центральне» Горьківської сільради. Стартова ціна: 644 669,00
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 64 466,90 грн.
Лот №23. Посіви: Соняшник «Етюд», площею 40 га, розташовані на полі №8 СГП
«Центральне» Горьківської сільради. Стартова ціна: 274 185,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 27 418,50 грн. Лот №24. Посіви: Соняшник «Ясон», площею 41 га, розташовані
на полі №9 СГП «Центральне» Горьківської
сільради. Стартова ціна: 241 026,00 грн. без
ПДВ. Гарант. внесок: 24 102,60 грн. Лот №25.
Посіви: Соняшник «Ясон», площею 55 га,
розташовані на полі №10 СГП «Центральне» Горьківської сільради. Стартова ціна:
323 384,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
32 338,40 грн. Лот №26. Посіви: Соняшник
«Ясон», площею 93 га, розташовані на полі
№11 СГП «Центральне» Горьківської сільради. Стартова ціна: 576 203,00 грн. без ПДВ.
Гарант. внесок: 57 620,30 грн. Лот №27. Посіви: Соняшник «Ясон», площею 187 га, розташовані на полі №13 СГП «Центральне»
Горьківської сільради. Стартова ціна:
1 099 545,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
109 954,50 грн. Лот №28. Посіви: Соняшник
«Ясон», площею 98 га, розташовані на полі
№14 СГП «Центральне» Горьківської сільради. Стартова ціна: 511 842,00 грн. без ПДВ.
Гарант. внесок: 51 184,20 грн. Лот №29. Посіви: Соняшник «Тунка», площею 44 га, розташовані на полі №21 СГП «Центральне»
Горьківської сільради. Стартова ціна:
280 146,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
28 014,60 грн. Лот №30. Посіви: Соняшник
«Тунка», площею 51 га, розташовані на полі
№22 СГП «Центральне» Горьківської сільради. Стартова ціна: 324 641,00 грн. без ПДВ.
Гарант. внесок: 32 464,10 грн. Лот №31. Посіви: Соняшник «Тунка», площею 54 га, розташовані на полі №23 СГП «Центральне»
Горьківської сільради. Стартова ціна:
343 813,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
34 381,30 грн. Лот №32. Посіви: Соняшник
«Тунка», площею 52 га, розташовані на полі
№24 СГП «Центральне» Горьківської сільради. Стартова ціна: 331 081,00 грн. без ПДВ.
Гарант. внесок: 33 108,10 грн. Лот №33. Посіви: Соняшник «Тунка», площею 13 га, розташовані на полі №25 СГП «Центральне»
Горьківської сільради. Стартова ціна:
82 844,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
8 284,40 грн. Лот №34. Посіви: Соняшник
«Тунка», площею 58 га, розташовані на полі
№26 СГП «Центральне» Горьківської сільради. Стартова ціна: 369 234,00 грн. без ПДВ.
Гарант. внесок: 36 923,40 грн. Лот №35. Посіви: Соняшник «ЛГ5661КЛ», площею 200
га, розташовані на полі №29 СГП «Центральне» Горьківської сільради. Стартова ціна:
1 127 280,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
112 728,00 грн. Лот №36. Посіви: Соняшник
«8Х477КЛ», площею 130 га, розташовані на
полі №30 СГП «Центральне» Горьківської
сільради. Стартова ціна: 678 911,00 грн. без
ПДВ. Гарант. внесок: 67 891,10 грн. Лот
№37. Посіви: Соняшник «ЛГ5661КЛ»,
площею 176 га, розташовані на полі №46
СГП «Центральне» Сурсько-Литовської
сільради. Стартова ціна: 949 113,00 грн. без
ПДВ. Гарант. внесок: 94 911,30 грн. Лот
№38. Посіви: Соняшник «Златсон», площею 81 га, розташовані на полі №1 СГП
«Долинське» Горьківської сільради. Стартова
ціна: 476 294,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
47 629,40 грн. Лот №39. Посіви: Соняшник
«Златсон», площею 105 га, розташовані на
полі №2 СГП «Долинське» Горьківської сільради. Стартова ціна: 617 396,00 грн. без ПДВ.
Гарант. внесок: 61 739,60 грн. Лот №40. Посіви: Соняшник «Златсон», площею 110 га,
розташовані на полі №3 СГП «Долинське»
Горьківської сільради. Стартова ціна:
646 768,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
64 676,80 грн. Лот №41. Посіви: Соняшник
«Златсон», площею 128 га, розташовані на
полі №4 СГП «Долинське» Горьківської сільради. Стартова ціна: 752 644,00 грн. без ПДВ.
Гарант. внесок: 75 264,40 грн. Лот №42. Посіви: Соняшник «Златсон», площею 166 га,
розташовані на полі №5 СГП «Долинське»
Горьківської сільради. Стартова ціна:
921 581,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
92 158,10 грн. Лот №43. Посіви: Соняшник
«Златсон», площею 117 га, розташовані на
полі №6 СГП «Долинське» Горьківської сільради. Стартова ціна: 763 441,00 грн. без ПДВ.
Гарант. внесок: 76 344,10 грн. Лот №44. Посіви: Соняшник «Златсон», площею 103 га,
розташовані на полі №7 СГП «Долинське»

Горьківської сільради. Стартова ціна:
672 109,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
67 210,90 грн. Лот №45. Посіви: Соняшник
«Златсон», площею 80 га, розташовані на
полі №8 СГП «Долинське» Горьківської сільради. Стартова ціна: 470 439,00 грн. без ПДВ.
Гарант. внесок: 47 043,90 грн. Лот №46. Посіви: Соняшник «ЛГ5580», площею 272 га,
розташовані на полі №9 СГП «Долинське»
Горьківської сільради. Стартова ціна:
1 731 811,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
173 181,10 грн. Лот №47. Посіви: Соняшник
«8Х477КЛ», площею 86 га, розташовані на
полі №10 СГП «Долинське» Горьківської
сільради. Стартова ціна: 592 571,00 грн. без
ПДВ. Гарант. внесок: 59 257,10 грн. Лот
№48. Посіви: Соняшник «ЛГ5580», площею
195 га, розташовані на полі №11 СГП «Долинське» Горьківської сільради. Стартова ціна: 1 414 805,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
141 480,50 грн. Лот №49. Посіви: Соняшник
«ЛГ5580», площею 195 га, розташовані на
полі №12 СГП «Долинське» Горьківської
сільради. Стартова ціна: 1 414 805,00 грн. без
ПДВ. Гарант. внесок: 141 480,50 грн. Лот
№50. Посіви: Соняшник «Ясон», площею
125 га, розташовані на полі №13 СГП «Долинське» Горьківської сільради. Стартова ціна: 652 855,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
65 285,50 грн. Лот №51. Посіви: Соняшник
«Ясон», площею 157 га, розташовані на полі №15 СГП «Долинське» Горьківської сільради. Стартова ціна: 819 962,00 грн. без ПДВ.
Гарант. внесок: 81 996,20 грн. Лот №52. Посіви: Соняшник «Златсон», площею 103 га,
розташовані на полі №16 СГП «Долинське»
Горьківської сільради. Стартова ціна:
672 109,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
67 210,90 грн. Лот №53. Посіви: Соняшник
«8Н358КЛДМ», площею 22 га, розташовані
на полі №17 СГП «Долинське» Горьківської
сільради. Стартова ціна: 147 827,00 грн. без
ПДВ. Гарант. внесок: 14 782,70 грн. Лот №54.
Посіви: Соняшник «8Н358КЛДМ», площею
136 га, розташовані на полі №18 СГП «Долинське» Горьківської сільради. Стартова ціна: 816 259,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
81 625,90 грн. Лот №55. Посіви: Соняшник
«8Н358КЛДМ», площею 112 га, розташовані на полі №19 СГП «Долинське» Горьківської сільради. Стартова ціна: 812 586,00 грн. без
ПДВ. Гарант. внесок: 81 258,60 грн. Лот №56.
Посіви: Соняшник «8Н358КЛДМ», площею
35 га, розташовані на полі №20 СГП «Долинське» Горьківської сільради. Стартова ціна:
248 032,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
24 803,20 грн. Лот №57. Посіви: Соняшник
«Ясон», площею 186 га, розташовані на полі №21 СГП «Долинське» Горьківської сільради. Стартова ціна: 1 304 272,00 грн. без
ПДВ. Гарант. внесок: 130 427,20 грн. Лот
№58. Посіви: Соняшник «Ясон», площею
74 га, розташовані на полі №22 СГП «Долинське» Горьківської сільради. Стартова ціна:
507 194,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
50 719,40 грн. Лот №59. Посіви: Соняшник
«8Х463КЛ», площею 236 га, розташовані на
полі №23 СГП «Долинське» Горьківської
сільради. Стартова ціна: 1 244 030,00 грн. без
ПДВ. Гарант. внесок: 124 403,00 грн. Лот
№60. Посіви: Соняшник «ЛГ5543КЛ»,
площею 32 га, розташовані на полі №27
СГП «Долинське» Горьківської сільради.
Стартова ціна: 226 761,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 22 676,10 грн. Лот №61. Посіви: Соняшник «ЛГ5543КЛ», площею 53 га,
розташовані на полі №28 СГП «Долинське»
Горьківської сільради. Стартова ціна:
375 561,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
37 556,10 грн. Лот №62. Посіви: Соняшник
«ЛГ5543КЛ», площею 20 га, розташовані на
полі №29 СГП «Долинське» Горьківської
сільради. Стартова ціна: 112 708,00 грн. без
ПДВ. Гарант. внесок: 11 270,80 грн. Лот №63.
Посіви: Соняшник «ЛГ5543КЛ», площею
74 га, розташовані на полі №30 СГП «Долинське» Горьківської сільради. Стартова ціна:
444 185,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
44 418,50 грн. Лот №64. Посіви: Соняшник
«8Н358КЛДМ», площею 40 га, розташовані
на полі №31 СГП «Долинське» Горьківської
сільради. Стартова ціна: 290 181,00 грн. без
ПДВ. Гарант. внесок: 29 018,10 грн. Лот
№65. Посіви: Соняшник «8Н358КЛДМ»,
площею 59 га, розташовані на полі №33
СГП «Долинське» Горьківської сільради.
Стартова ціна: 406 594,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 40 659,40 грн. Лот №66. Посіви: Соняшник «8Х477КЛ», площею 46 га,
розташовані на полі №33 СГП «Долинське»
Горьківської сільради. Стартова ціна:
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316 923,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
31 692,30 грн. Лот №67. Посіви: Соняшник
«ЛГ5661КЛ», площею 14 га, розташовані на
полі №34 СГП «Долинське» Горьківської
сільради. Стартова ціна: 96 404,00 грн. без
ПДВ. Гарант. внесок: 9 640,40 грн. Лот №68.
Посіви: Соняшник «ЛГ5661КЛ», площею
23 га, розташовані на полі №35 СГП «Долинське» Горьківської сільради. Стартова ціна:
146 464,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
14 646,40 грн. Лот №69. Посіви: Соняшник
«ЛГ5661КЛ», площею 57 га, розташовані на
полі №37 СГП «Долинське» Горьківської
сільради. Стартова ціна: 362 892,00 грн. без
ПДВ. Гарант. внесок: 36 289,20 грн. Лот №70.
Посіви: Соняшник «Златсон», площею 9 га,
розташовані на полі №38 СГП «Долинське»
Горьківської сільради. Стартова ціна:
46 939,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
4 693,90 грн. Лот №71. Посіви: Соняшник
«ЛГ5661КЛ», площею 180 га, розташовані
на полі №1 СГП «Краснопільське» Горьківської сільради. Стартова ціна: 1 014 571,00 грн.
без ПДВ. Гарант. внесок: 101 457,10 грн. Лот
№72. Посіви: Соняшник «8Х463КЛ», площею 37 га, розташовані на полі №1 СГП
«Краснопільське» Горьківської сільради.
Стартова ціна: 208 535,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 20 853,50 грн. Лот №73. Посіви: Соняшник «Ясон», площею 168 га, розташовані на полі №5 СГП «Краснопільське»
Сурсько-Литовської сільради. Стартова ціна:
1 069 641,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
106 964,10 грн. Лот №74. Посіви: Соняшник
«Ясон», площею 182 га, розташовані на полі №6 СГП «Краснопільське» СурськоЛитовської сільради. Стартова ціна:
1 127 719,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
112 771,90 грн. Лот №75. Посіви: Соняшник
«Ясон», площею 155 га, розташовані на полі №7 СГП «Краснопільське» Сурсько-Литовської сільради. Стартова ціна: 960 469,00
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 96 046,90 грн.
Лот №76. Посіви: Соняшник «Ясон», площею 152 га, розташовані на полі №8 СГП
«Краснопільське» Горьківської сільради.
Стартова ціна: 941 832,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 94 183,20 грн. Лот №77. Посіви: Соняшник «Ясон», площею 150 га, розташовані на полі №9 СГП «Краснопільське»
Горьківської сільради. Стартова ціна:
929 439,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
92 943,90 грн. Лот №78. Посіви: Соняшник
«Ясон», площею 149 га, розташовані на полі №10 СГП «Краснопільське» Горьківської
сільради. Стартова ціна: 1 021 219,00 грн. без
ПДВ. Гарант. внесок: 102 121,90 грн. Лот
№79. Посіви: Соняшник «Ясон», площею
160 га, розташовані на полі №11 СГП «Краснопільське» Горьківської сільради. Стартова
ціна: 1 147 266,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 114 726,60 грн. Лот №80. Посіви: Соняшник «ЛГ5661КЛ», площею 128 га, розташовані на полі №12 СГП «Краснопільське» Горьківської сільради. Стартова ціна:
838 281,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
83 828,10 грн. Лот №81. Посіви: Соняшник
«8Х477КЛ», площею 365 га, розташовані на
полі №13 СГП «Краснопільське» Горьківської сільради. Стартова ціна: 2 057 344,00 грн.
без ПДВ. Гарант. внесок: 205 734,40 грн. Лот
№82. Посіви: Соняшник «ЛГ 5580», площею 155 га, розташовані на полі №14 СГП
«Краснопільське» Горьківської сільради. Стартова ціна: 930 233,00 грн. без ПДВ.
Гарант. внесок: 93 023,30 грн. Лот №83. Посіви: Соняшник «ЛГ5661КЛ», площею 143
га, розташовані на полі №15 СГП «Краснопільське» Горьківської сільради. Стартова ціна: 858 218,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
85 821,80 грн. Лот №84. Посіви: Соняшник
«ЛГ 5580», площею 156 га, розташовані на
полі №16 СГП «Краснопільське» Горьківської сільради. Стартова ціна: 993 244,00 грн. без
ПДВ. Гарант. внесок: 99 324,40 грн. Лот №85.
Посіви: Соняшник «8Х477», площею 153
га, розташовані на полі №17 СГП «Краснопільське» Горьківської сільради. Стартова ціна: 1 030 008,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
103 000,80 грн. Лот №86. Посіви: Соняшник
«ЛГ5661КЛ», площею 158 га, розташовані
на полі №18 СГП «Краснопільське» Горьківської сільради. Стартова ціна: 1 063 671,00 грн.
без ПДВ. Гарант. внесок: 106 367,10 грн. Лот
№87. Посіви: Соняшник «ЛГ5661КЛ»,
площею 101 га, розташовані на полі №19
СГП «Краснопільське» Горьківської сільради.
Стартова ціна: 680 004,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 68 000,40 грн. Лот №88. Посіви: Соняшник «8Н358КЛДМ», площею 99
га, розташовані на полі №20 СГП «Красно-

пільське» Горьківської сільради. Стартова ціна: 666 539,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
66 653,90 грн. Лот №89. Посіви: Соняшник
«8Н358КЛДМ», площею 297 га, розташовані на полі №21 СГП «Краснопільське» Горьківської сільради. Стартова ціна: 1 890 960,00
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 189 096,00 грн.
Лот №90. Посіви: Соняшник «Ясон», площею 71 га, розташовані на полі №22 СГП
«Краснопільське» Горьківської сільради.
Стартова ціна: 452 078,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 45 207,80 грн. Лот №91. Посіви: Соняшник «ЛГ 5580», площею 66 га, розташовані на полі №27 СГП «Краснопільське» Горьківської сільради. Стартова ціна:
420 268,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
42 026,80 грн. Лот №92. Посіви: Соняшник
«ЛГ 5580», площею 67 га, розташовані на
полі №29 СГП «Краснопільське» Горьківської сільради. Стартова ціна: 426 513,00 грн. без
ПДВ. Гарант. внесок: 42 651,30 грн. Лот №93.
Посіви: Соняшник «ЛГ 5580», площею 77
га, розташовані на полі №30 СГП «Краснопільське» Горьківської сільради. Стартова ціна: 518 371,00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок:
51 837,10 грн. Лот №94. Посіви: Соняшник
«Златсон», площею 44 га, розташовані на
полі №31 СГП «Краснопільське» Горьківської сільради. Стартова ціна: 244 252,00 грн. без
ПДВ. Гарант. внесок: 24 425,20 грн.
При укладанні договорів купівлі-продажу
між переможцем аукціону та ДП «НВД АФ
«НАУКОВА» НААН» буде відбуватися нарахування податку на додану вартість відповідно до чинного законодавства України.
Реєстраційний внесок за участь у кожному лоті: 17, 00 грн.
Рахунок відкритий для розрахунку за
майно: отримувач – ДП «НВД АФ «НАУКОВА» НААН», №26002050000932 у ПАТ
КБ «ПРИВАТБАНК», м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 03374617.
Кінцевий термін прийняття заяви на участь в аукціоні:17 серпня 2018 р.
З товаром можливо ознайомитися особисто в період з 01 липня 2018р. по 20 серпня 2018р. з 09:00 по 18:00 годину за місцем
його знаходження.
Документи необхідні для реєстрації як
учасника 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 чином оформлений платіжний документ про сплату гарантійного внеску; довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову
декларацію) – для покупців фізичних осіб;
нотаріально посвідчена копія установчих
документів, свідоцтва про державну реєстрацію – для покупців юридичних осіб (копію рішення 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 аукціоні особа повинна сплатити реєстраційний та гарантійний внески, зареєструватись
як учасник аукціону, при собі мати оригінали документів, що підтверджують особу та
повноваження представника юридичної
особи.
Гарантійний та реєстраційний внески необхідно сплачувати за наступними реквізитами: отримувач – Товарна біржа «УМТБ»
п/р 26005455043200 у АТ «ОТП БАНК»
м. Дніпро МФО 300528, Код за ЄДРПОУ
33807086.

Шановні читачі! Якщо ви зацікавлені в отриманні газети «Європейський Час», звертайтеся до
редакції і ми надамо можливість
одержати безкоштовні примірники видання.
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