
 

ЄЄВВРРООППЕЕЙЙССЬЬККИИЙЙ  ЧЧААСС    
№ 2(9)            ЕЕЕВВВРРРОООПППЕЕЕЙЙЙСССКККОООЕЕЕ   ВВВРРРЕЕЕМММЯЯЯ 
 

 
 
 
 
 
 

Понеділок, 10 червня 2013 року               Газета громадського руху              Видається з березня 2012 р. 

 
НОВИНИ ЄС: 
 
ЄС прагне захистити права 
громадян 
 

Європейська комісія представила пакет захо-
дів, покликаних допомогти європейцям більш 
повно користуватися своїми правами.  

Задля досягнення цієї мети у Брюсселі окрес-
лили шість сфер, де ці заходи впроваджувати-
муться: усунення перешкод для робітників, сту-
дентів та стажерів по всьому ЄС; усунення бю-
рократичних перепон у країнах-членах; поси-
лення захисту найуразливіших груп населення; 
знищення бар’єрів для вільної купівлі товарів по 
всьому ЄС; сприяння доступності інформації про 
ЄС; зміцнення участі громадян у демократичних 
процесах.  

З початком 2013?го року у Європейському Со-
юзі розпочався Європейський рік громадян Про-
тягом року відбудуться публічні слухання, кон-
ференції, різноманітні освітні та інформаційні 
кампанії на загальноєвропейському, національ-
ному, регіональному і місцевому рівнях. Їхня ме-
та – не лише роз’яснити, які права мають грома-
дяни ЄС, але й переконатися, що вони не виму-
шені долати перепони, користуючись ними.  

 
Латвія готова до вступу до 
Єврозони 
 

Єврокомісія підтримала вступ Латвії до зони 
дії єдиної європейської валюти з 1 січня 2014 
року, повідомило міністерство фінансів балтій-
ської республіки. 

ЄС здійснив кількісні та якісні дослідження го-
товності Латвії до вступу у зону євро. Згідно з 
ними, Рига цілком відповідає п’яти Маастрихтсь-
ким критеріям для запровадження єдиної євро-
пейської валюти. Зокрема, інфляція країни ниж-
ча за номінальний рівень. Проблеми фіскально-
го дефіциту та державного боргу знаходяться
під контролем. Курс обміну національної валюти 
стосовно євро залишається стабільним. Довго-
строкові процентні ставки країни наблизилися до 
низького рівня. Окрім того, законодавство Латвії 
у монетарній сфері цілком відповідає нормам 
ЄС. 

Тим часом, згідно з опитуваннями громадської 
думки, приєднання до зони єдиної валюти, не пі-
дтримує понад 60% населення країни. На цей
момент національною валютою Латвії є лат. 

 

 
Європарламент дбає про сво-
боду медіа 
 

У своїй резолюції, ухваленій 21 травня, євро-
пейські депутати закликали проводити щорічний 
моніторинг змін, що їх країни-члени вносять до
своїх законів, які регламентують діяльність ме-
діа. Підставою для перевірок можуть слугувати 
зміни, що їх вносять уряди країн-членів з метою 
полегшення втручання у роботу ЗМІ.  

Також у Європарламенті прагнуть захистити
журналістську незалежність та відмежувати пра-
цівників медіа-сфери від тиску видавців та влас-
ників медіа-корпорацій. Парламентарі закликали 
країн-членів підтримувати журналістські розслі-
дування, оскільки така діяльність допомагає у 
розвитку демократії та розкритті кримінальних 
злочинів.  

 (за даними порталу «Європейський простір»,
Інформаційного вісника Представництва ЄС)

 

Асамблея європейських регіонів 

З 25 по 27 квітня 2013 року на Дніпропетровщині від-
булося перше виїзне засідання в Україні Асамблеї євро-
пейських регіонів (АЄР). Участь у роботі конференції 
взяли понад 200 делегатів із близько 25 країн. Серед 
них представники регіонів європейських держав, дипло-
матичних установ, депутати Європарламенту, керівники 
регіонів України.  

Під час Асамблеї віце-прем'єр-міністр України Олек-
сандр Вілкул, Генеральний секретар АЄР Паскаль Гьор-
ген та Президент Комітету з АЄР Ханде Бозатлі підпи-
сали Протокол співробітництва між Кабінетом Міністрів 
України та АЄР. Відповідно до цього Протоколу, буде 
створено Координаційний центр для імплементації кра-
щих європейських практик у регіонах України. Для роз-
робки пропозицій буде створено спільну робочу групу з 
представників регіонів України, а також громадських 
організацій ЄС та інших структур, в тому числі Європей- 

 

ського парламенту, Комітету регіонів та Європейської 
комісії.  

Також було підписано другий протокол, який стосува-
вся вже безпосередньо Дніпропетровського регіону. 
Попередньо були відібрані кращі проекти європейських 
колег. Один з них стосується розвитку регіону в культу-
рному, адміністративному, історичному плані. Це чоти-
рирівневий пілотний проект, що поєднує рівень області, 
великого міста, малого міста і сільського району. На 
рівні сільського району вже впроваджується проект з 
розвитку історичної та культурної спадщини між Петри-
ківським районом і Єленя-Гурой (Нижня Сілезія, Поль-
ща). На рівні малого міста (Верхньодніпровськ) запу-
щено проект з впровадження програми благоустрою за 
німецькими стандартами (Баварія). На рівні Дніпропет-
ровська та області буде розроблена нова система 
управління регіоном.  

В межах заходу було презентовано досвід впрова-
дження стратегій розвитку європейських регіонів для 
керівників областей України. Також діяла виставка 
«Партнерство та взаємодія. Заохочення ділових та 
партнерських проектів в галузі енергетики, підтримки 
малого та середнього бізнесу, освіти, професійного 
навчання, культури та молоді». 

Гості відвідали ДПВО «Південмаш» та центр петри-
ківського розпису – селище Петриківку. 

Під час виступу Генеральний секретар АЄР Паскаль 
Гьорген зазначив: «Дніпропетровська область має зна-
чний потенціал і тому Олександр Вілкул і губернатор 
області Дмитро Колесніков відвідали Європейський 
Парламент у Брюсселі для презентації регіону.  

(далі див. на стор. 2) 

День Європи у Дніпропетровській області 
Щороку третьої суботу травня згід-

но з Указом Президента України від  
19 квітня 2003 р. № 339/2003  у на-
шій країні відзначається День Євро-
пи. Цього року свято припало на 19 
травня. 

З нагоди цієї дати в області відбу-
лось чимало заходів . 

Так, у Дніпропетровську центром 
святкування став парк Л. Глоби На 
сцені виступили місцеві творчі коле-
ктиви з танцями та піснями народів 
країн Європейського Союзу. Терито-
рія парку цього дня була прикраше-
на символікою країн ЄС.  

Також там відбулися різноманітні 
творчі майстер-класи, до яких мали 
змогу долучитися усі охочі – розпис 
на тканині, розпис глиняних кулонів, 
гончарна майстерність. Усі вироби, 
виготовлені учасниками, залиши-
лись у них на згадку про свято. 
Окрім того, на розважальному май-
данчику на дітей чекали художники з 
аква-гриму. На  свято також завітали 
герої європейських казок, які розва-
жали малюків. 

Вже стало традицією запрошувати 
спеціальних гостей до міста на День 
Європи: так, у 2011 році до нас заві-
тали французькі архітектори, які чи-
тали лекції і ділилися досвідом з  
місцевими архітекторами та студен-
тами Придніпровської державної 
академії будівництва та архітектури, 
у 2012 році спеціальними гостями 
свята були творчі колективи з міста-
побратима Щецина (Польща). Гос-
тем 2013 року став Даніель Стівенс 
– віце-президент Бельгійсько-
люксембурзької  торгової палати, 
консультант з питань СНД, керівник 

Фонду зі збереження російської спа-
дщини в ЄС. В межах свого візиту 
він зустрівся з представниками біз-
нес-кіл міста, а також прочитав лек-
ції щодо відносин між Україною та 
Бельгією в університеті ім. А. Нобе-
ля для студентів різних ВНЗ міста. 

Головною подією свята на облас-
ному рівні став міжнародний фести-
валь-ярмарок «Петриківський ди-
воцвіт», який відкрив віце-прем’єр-
міністр України Олександр Вілкул. 
«Петриківка – це душа України, важ-
лива складова європейської культу-
ри. Розвиваючи петриківський роз-
пис, ми не просто підтримуємо на-
родну творчість, ми відкриваємо 
світу славетні традиції козацької 
спадщини», – сказав він.  

Цього року у фестивалі взяли 
участь більше 50 тисяч учасників та 
гостей з України та закордону. Всю 
територію Центрального парку куль-
тури та відпочинку ім. Тараса Шев-
ченка у Дніпропетровську організа-

тори фестивалю «Петриківський 
дивоцвіт» віддали під експозиції та 
майстер-класи майстрів народних 
промислів, серед яких вишиванка, 
соломоплетіння та бісероплетіння, 
художнє кування, писанки, ляльки-
мотанки, ліплення з солоного тіста і, 
звичайно, знаменитий петриківський 
розпис.  

В межах фестивалю «Петриківсь-
кий дивоцвіт» відбувся Молодіжний 
обласний фестивальний марафон 
«Студентська весна – 2013», джаз-
фестиваль «Myjazz open-air», обла-
сний етап першого туру марафону 
дитячої творчості «Діти єднають 
Україну», були проведені виставки 
робіт художників Дніпропетровщини, 
ігрові та конкурсні програми.  

Також до Дня Європи відбулась 
акція, присвячена сторіччю видатно-
го польського композитора Вітольда 
Лютославського за участю польсь-
ких та українських музикантів. 

(далі див. на стор. 3)



 

2                                           Україна – Європа                                     www.eurotime.info    
 

 
 
 
 
 

 
НОВИНИ УКРАЇНИ: 
 
60% українців сприймають ЄС як 
важливого партнера 
 

Більшість українців (60%) сприймають ЄС як 
важливого партнера та прагнуть, аби він відігра-
вав значнішу роль у житті їхньої країни. Такий 
головний лейтмотив дослідження Барометра єв-
ропейського сусідства.  

Згідно із дослідженням, 57% українців вважа-
ють, що ЄС та Україна поділяють спільні цінності. 
На їхню думку, це може бути достатнім для роз-
витку двосторонньої співпраці.  

Понад третину опитаних (76%) бажає, аби ЄС 
відігравав важливішу роль в економічному розви-
тку. 69% респондентів прагнуть побачити актив-
ніші дії ЄС у торгівлі, 64% – у захисті прав люди-
ни, 60% – у питаннях демократії.  

Також опитування засвідчує: 53% громадян 
України довіряють ЄС – більше, аніж іншим між-
народним інституціям, зокрема ООН і НАТО.  

41% опитаних вважають, що ЄС має гарні від-
носини з Україною; 30% переконані, що погані.  

 
Курс України на євроінтеграцію 
незмінний 
 

Підписання меморандуму про поглиблення вза-
ємодії між Україною та Євразійською економічною 
комісією не розглядається як зміна зовнішньопо-
літичного курсу України. Про це заявив на брифін-
гу в.о. директора Департаменту інформаційної 
політики МЗС України Є.Перебийніс.  

Є. Перебийніс зазначив, що меморандум не є 
міжнародним договором і не тягне за собою юри-
дичні зобов'язання для України. Крім того, за його 
словами, меморандум не містить положення, які б 
передбачали перспективу приєднання України до 
Митного союзу і Єдиного економічного простору 
або передачу Україною наднаціональним струк-
турам своїх суверенних повноважень у сфері зов-
нішньоторговельної політики.  

«Рішення України про поглиблення взаємодії з 
країнами Митного союзу продиктоване винятково 
економічними інтересами нашої держави», - підк-
реслив Є. Перебийніс.  

Він повідомив, що за результатами минулого 
року на країни Митного союзу припадає 36,3%, 
або 63 млрд дол. зовнішнього торговельного обо-
роту України.  

 
Доступ до ринку ЄС через визнан-
ня акредитації та метрології  

 
Представники Європейського Союзу та Націо-

нального агентства з акредитації України обгово-
рили роль акредитації та метрології в розвитку 
торгівлі між ЄС та Україною на міжнародній кон-
ференції у Києві 5 червня 2013р.  

Акредитація та метрологія є одними з провідних
сфер співробітництва між Україною та Європей-
ським Союзом. На конференції було пояснено їх 
роль для транскордонної торгівлі та економічного 
розвитку України, особливо через призму майбут-
ньої Угоди про асоціацію.  

Основною темою дискусії було усунення техніч-
них бар’єрів у торгівлі через взаємне визнання 
результатів вимірювань та акредитації. Більшість 
держав є членами Міжнародного бюро мір та ваг 
(ВІРМ) з головним офісом в Парижі, що зберігає 
всі міжнародні еталони, відповідно до яких прова-
дяться вимірювання у міжнародній торгівлі. 
«Україна – єдина з великих економічно розвине-
них країн, яка не є повноправним членом BIPM, –
зазначив д-р Роберт Каарлс, Генеральний секре-
тар BIPM та колишній Голова Європейської коо-
перації з акредитації, – і їй вже час зробити 
останній маленький крок і перейти з асоційовано-
го до повноправного членства».  

 (за матеріалами порталу
«Європейський простір»)

Асамблея європейських регіонів 
(продовження, початок див на стор. 1) 

Презентація отримала 
величезний позитивний 
ефект, тому це стало ще 
одним приводом для нашо-
го сьогоднішнього заходу. 
Його важливим пунктом є 
конференція, присвячена 
«Східному партнерству» і 
міжрегіональному співробі-
тництву. Цю частину захо-
ду я назвав би своєрідним 
лобі-action для просування 
масштабності регіонів у 
«Східному партнерстві». 
Буде підготовлена резо-
люція для зборів міністрів 
закордонних справ євро-
пейських країн, які відбу-
дуться у Вільнюсі в листо-
паді». 

«Уряд впроваджує в 
стратегії розвитку українсь-
ких регіонів кращий досвід 
країн ЄС. Це є основою 
наближення до європейсь-
ких стандартів якості дер-
жавного управління, сучас-
них технологій електронно-
го врядування, підвищення 
якості медицини та освіти. 
Відповідно це покращує ін-
вестиційний клімат та 
сприяє розвитку економіки і 
міжрегіональних зв’язків», 
– зазначив віце-прем’єр-мі-
ністр Олександр Вілкул. 

Підсумовуючи результа-
ти заходу, голова Дніпро-
петровської обласної ради 
Євген Удод сказав: «Наша 
область і безпосередньо 
місто найбільш підготовле-

ні до проведення такого 
роду заходів. Ми довели це 
найвищим рівнем підготов-
ки однієї з найбільших єв-
ропейських конференцій. 
Нас відвідали понад сто 
іноземних гостей, головним 
чином – перші особи, кері-
вники європейських тери-
торій. Це губернатори, ке-
рівники комітетів. Крім того, 
були гості майже з усіх об-
ластей України – губерна-
тори, голови обласних рад, 
районних адміністрацій. 
Саме Дніпропетровщина є 
національним лідером за 
кількістю та якістю впрова-
джених проектів, що є од-
ним з основних показників 
активності та розвитку ре-
гіону для АЄР. Ми почина-
ли обговорення про мож-
ливість проведення у нас 
конференції Асамблеї тіль-
ки з точки зору можливості 
практичної користі і впро-
вадження європейського 
досвіду у нас в області.» 

Асамблея європейських 
регіонів (АЄР) створена у 
1985 році. Спочатку до неї 
належали 47 регіонів Єв-
ропи і 9 міжрегіональних 
організацій. В даний час 
АЄР об’єднує більше 260 
регіонів з 35 країн і 16 між-
регіональних організацій та 
є найбільшим в Європі не-
залежним об’єднанням єв-
ропейських регіонів. Статут 
Асамблеї був прийнятий в 

Неаполі 28 листопада 2002 
року. 

Вищим органом АЄР є 
Генеральна асамблея (ГА), 
сесії якої проходять раз на 
рік. Генеральна асамблея 
визначає стратегію органі-
зації, затверджує бюджет і 
обирає голову, членів бюро 
(на два роки) і генерально-
го секретаря (на п’ять ро-
ків). У роботі ГА АЄР щорі-
чно беруть участь більше 
600 регіональних політиків і 
посадових осіб (більше 100 
керівників регіонів). 

У структурі АЄР діють 
три робочих комітети: з 
економіки і регіонального 
розвитку; з питань соціаль-
ної політики і охорони здо-
ров’я та з питань культури, 
а також два постійні комі-
тети: з інституційних пи-
тань (зокрема, що стосу-
ються європейських уста-

нов) і з питань контролю і 
оцінки (комітет, який за-
безпечує роботу АЄР за-
лежно від потреб учасників 
Асамблеї). 

Постійну роботу Асамб-
леї забезпечує Генераль-
ний секретаріат, який за-
ймається підготовкою про-
ектів політичних рішень 
для різних органів АЄР, 
здійснює управління орга-
нізацією, координує роботу 
комітетів. 

Мета діяльності АЄР – 
сприяння процесам регіо-
налізації в Європі, міжрегі-
ональній співпраці і поси-
ленню ролі регіонів в євро-
пейській інтеграції. АЄР та-
кож є містком між регіона-
ми та європейськими полі-
тиками.  

              (фото та матеріали  
www.adm.dp.ua, 

www.oblrada.dp.ua)

Академічна мобільність науковців Дніпропетровщини 

29 квітня 2013 р. у Європейському 
містечку, побудованому біля облас-
ної ради, відбувся круглий стіл 
«Академічна мобільність науков-
ців Дніпропетровщини». Ініціато-
рами та організаторами такої диску-
сії стали Рада молодих вчених Дніп-
ропетровської області та Департа-
мент освіти і науки облдержадмініс-
трації. Участь у заході взяли понад 
100 осіб з 17 навчальних та науко-
вих закладів області. 

Професійна, академічна мобіль-
ність є одним із засадничих принци-
пів сучасної європейської освіти, це 
одна з ключових цілей Болонського 
процесу; важлива складова процесу 
інтеграції вищих навчальних закла-
дів до міжнародного освітнього про-
стору (Болонська декларація, Ліса-

бонська страте-
гія, Лондонське 
комюніке тощо).  

Саме тому ця 
тема стала пре-
дметом обгово-
рення молодих 
науковців, сту-
дентів, предста-
вників міжнарод-
них відділів і де-
ржслужбовців. 

Адже, за ре-
зультатами соці-
ологічного дос-
лідження міжна-

родної академічної мобільності мо-
лодих вчених, проведеного Радою 
молодих вчених Дніпропетровської 
області, встановлено, що 15% опи-
таних молодих науковців уже брали 
участь у міжнародній академічній 
мобільності, в т.ч. 6% більше одного 
разу. 56 % відзначили, що не брали 
участі, але планують. 

Водночас, основними перешкода-
ми міжнародної мобільності на ринку 
праці у країнах ЄС є мова (незнання 
мов) і брак інформації. За умов роз-
ширення економічних та культурних 
зв’язків між країнами, процесів інтег-
рації та глобалізації, мобільності та 
багатомовності Європи знання іно-
земних мов важливе й необхідне 
для будь-якої освіченої людини. Іно-
земна мова – це засіб і шлях само-

реалізації конкурентоспроможного 
фахівця. Одна з цілей, поставлених 
перед системою європейської осві-
ти, – знання трьох мов.  

За підсумками круглого столу, мо-
жна констатувати два факти: 1) мо-
жливостей у європейському та сві-
товому освітньому просторі для 
професійної академічної мобільності 
сьогодні безліч, але скористатися 
ними можуть не всі, і однією з осно-
вних перешкод є нерозуміння цього 
процесу та мовна некомпетентність; 
2) академічна мобільність у наших 
університетах є, і вона досить акти-
вно розвивається у студентському 
середовищі переважно завдяки між-
народним проектам (Tempus/Tacis, 
Erasmus Mundus), але для молодих 
науковців це стає питанням особис-
того характеру, особистого профе-
сійного розвитку, адже переважну 
більшість міжнародних відряджень 
вчені фінансують самостійно і «за 
рахунок приймаючої сторони». І хоча 
останніми роками у молодих вчених 
все ж таки з’явилася можливість 
проходити стажування за межами 
України за рахунок коштів Міністерс-
тва освіти і науки, але для більшості 
українських науковців основним дже-
релом фінансування академічної мо-
більності є кошти міжнародних фон-
дів та іноземних країн. 

 (за інформацією Департаменту освіти 
           та науки Дніпропетровської ОДА)
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ПОДІЇ В РЕҐІОНІ: 
 
Кредит ЄБРР дозволить продов-
жити будівництво метрополітену 
 

Верховна Рада прийняла закон про ратифіка-
цію кредитної угоди з Європейським банком реко-
нструкції та розвитку про завершення будівництва 
метро в Дніпропетровську. 

Кредитну угоду між Україною та Європейським 
банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) було ук-
ладено у липні 2012 року. Згідно з нею ЄБРР від-
криває кредитну лінію Україні на суму 152 млн єв-
ро для завершення будівництва метро у Дніпро-
петровську. Кредит надається строком на 15 років 
з відстрочкою виплати тіла кредиту на 4 роки. 
Ставка складає Euro LIBOR+1%, що є однією з 
найнижчих ставок при кредитуванні інфраструкту-
рних об’єктів на території країн СНД. 

Наразі триває етап технічного тендеру. Після 
його завершення вже цього року буде визначено 
генерального підрядника, після чого активізують-
ся роботи з продовження будівництва Дніпропет-
ровського метрополітену. 

 
Петриківський розпис побачать в 
Парижі 
 

10-14 червня цього року у Штаб-квартирі 
ЮНЕСКО в Парижі відбудеться виставка петри-
ківського мистецтва «Петриківський розпис – ко-
лір традицій», яка стане внеском України у діяль-
ність Конвенції про охорону нематеріальної куль-
турної спадщини у контексті відзначення 10-ї її рі-
чниці з метою передачі культурної цінності Петри-
ківки наступним поколінням.  

У Штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі будуть 
представлені 55 робіт петриківського розпису. 
Крім Штаб-квартири, роботи петриківських майст-
рів побачать жителі багатьох міст та містечок, що 
розташовані на шляху від Дніпропетровська до 
Парижа. У кожному населеному пункті, де відбу-
ватимуться зупинки делегації, майстри петриків-
ського розпису проведуть майстер-класи, ознайо-
млять усіх охочих з технікою малювання.  

Ця акція продемонструє особливості петриківсь-
кого розпису у розрізі передачі його техніки від 
покоління до покоління. Тому до Франції їдуть і 
відомі майстри, і їх діти та онуки, які також малю-
ють, продовжуючи сімейні традиції.  

 
Розвиток соціального капіталу в се-
лищі Балівка 

 
12 квітня 2013 року відбувся другий етап проек-

ту «Мобілізація та розвиток соціального капіталу 
сільської громади села Балівка Дніпропетровсько-
го району», який є переможцем міні-грантів Все-
української мережі «Громадські ініціативи». 

Метою заходу була активізація молоді селища 
для розв'язання соціальних проблем територіа-
льної громади.  

Для учнів 10-11 класів було проведено 4 майс-
тер-класи із метою моделювання та прогнозуван-
ня майбутнього селища та виявлення його актуа-
льних соціальних проблем. Перший майстер-клас 
був присвячений розвитку лідерських якостей та 
мотивуванню зростаючого покоління до позитив-
них змін в громаді, активізації його до рішучих дій 
зі зміни становища. 

На другому тренінгу за допомогою тренерів Ка-
терини та Ніки із громадської організації «МІКС», 
учні вивчали геральдичні правила, розробляли 
герб свого селища.  

Після кави-брейку, був знятий короткометраж-
ний міні-ролик, де кожен охочий міг висловитися 
про майбутнє рідного селища.  

На майстер-класі з соціальної журналістики ав-
тор проекту Аліна Солнишкіна провела низку тес-
тів на розвиток креативного мислення та створи-
ла агентство позитивних новин у селищі Балівка.  

                         (за інформацією www.adm.dp.ua, 
www.oblrada.dp.ua, www.civic.org) 

 

 

 

День Європи у Дніпропетровській області 
(продовження, початок див на стор. 1) 

Не відставав від обласного центра 
і Дніпродзержинськ, де було розроб-
лено низку заходів для проведення у 
місті Дня Європи.  

Зокрема, було організовано робо-
ту пункту європейської інформації 
«На шляху до Європи», проведення 
міського фестивалю знавців євро-
пейських мов, міського етапу облас-
ного шкільного чемпіонату з баскет-
болу «Євробаскет – 2013», прове-
дення години спілкування «Толеран-
тність, як шлях до Європи», засідан-
ня євроклубу «Україна в європейсь-
кому культурно-мистецькому прос-
торі», здійснено віртуальну подорож 
«Європейська культурна спадщина». 

В межах програми заходів у 
центральній бібліотеці відкрилась 
книжкова виставка «Шедеври євро-
пейської літератури», була проведе-
на інтерактивна вікторина «Європа 
очима дилетанта», інформаційна го-
дина «Українці в європейській куль-
турі, мистецтві та науці» 

В місті відбулися розважально-
спортивні заходи «Здорова європей-
ська нація» для дітей, які мешкають 
в лівобережній частині району (ес-
тафети, ігри, загадки) за участю мі-
ської громадської організації «Спорт 
для всіх» та громадської молодіжної 
організації «АСЕТ», конкурс малюн-
ку на асфальті «Європа очима ді-

тей» серед 
дітей за міс-
цем прожи-
вання.  

Відбувся 
книжковий 
ярмарок 
«Українці в 
європейській 
культурі, мис-
тецтві та нау-
ці».  

26 травня 
було прове-
дено відкри-
тий обласний 
єврофорум в 
межах Всеукраїнського проекту «Пі-
дтримка регіональних євроклубів в 
Україні» .  

З нагоди свят пройшло засідання 
творчої майстерні «Створюємо банк 
європейських цінностей» для лідерів 
мережі євро клубів, європейський 
вернісаж «Квіткова феєрія – 2013», 
форум-театр «Я і світ», фестиваль 
танцю «Рух заради здоров’я». 

Чимало заходів відбулось у Ніко-
полі: у шкільних бібліотеках діяли 
виставки науково-популярної та ху-
дожньої літератури, які познайомили 
учнів з історією Європи, Європейсь-
кого Союзу, культурою європейських 
країн, розвитком відносин України з 

Європою – «Україна і 
Європа: учора, сьогодні, 
завтра», «Європа – наш 
спільний дім». В закла-
дах випущені інформа-
ційні стенди, тематичні 
стіннівки: «Парад країн 
Європи», «Україна і Єв-
ропейський Союз», «Єв-
ропейська інтеграція 
України», «Ми — різні, 
ми – рівні» , «Європа 
нашими очима», «Вікно 
в Європу» тощо. 

Для старшокласників 

учителі історії, географії, спецкурсу 
«Європейський вибір України» про-
вели інформаційно-просвітницькі за-
ходи, а також презентації учнівських 
проектів: «Європейська інтеграція 
України: історія, сучасне, майбутнє», 
«Крок до Європи», «Україна: шлях 
до Європи», «Україна і Європа: істо-
рія і сьогодення», «Європейські цін-
ності та інтеграційні процеси в Укра-
їні», «Європа з нами, ми з Євро-
пою», «Україна і ЄС: проблеми інте-
грації» тощо. 

Класні керівники підготували та 
провели інформаційні хвилинки, бе-
сіди, виховні години, вікторини, кон-
курси з метою ознайомлення школя-
рів із життям країн Європи, діяльніс-
тю Європейського Союзу, розвитком 
відносин «Україна – Європейський 
Союз», заочні мандрівки країнами
Європи: «Україна – європейська 
держава», «Європа з нами, ми – з 
Європою», «Україна і ЄС: проблеми 
інтеграції», «Подорожуючи Євро-
пою», «Чи знаєш ти Європу?». Про-
ведені виставки дитячих малюнків: 
«Я – українець, я – європеєць», «Єв-
ропа очима дітей».  

(Фото та інформація – www.adm.dp.gov.ua, 
www.dniprorada.gov.ua, www.dndz.gov.ua ,

www.portal.nikopol.net)
 

Кроки назустріч платникам податків 
Спрощення процедур реєстрації та 

обліку платників податку на додану 
вартість та єдиного податку дозво-
лить полегшити умови ведення біз-
несу в Україні.  У розробленому фа-
хівцями Міндоходів проекті закону, 
зокрема, передбачається відмова 
від практики видачі платникам цих 
податків свідоцтва про реєстрацію та 
заміна його на виписку з відповідних 
реєстрів. Відразу після реєстрації 
дані про платника податків будуть 
оприлюднені на офіційному веб-
порталі Міністерства.  

Законопроектом передбачено низ-
ку процедур, які дозволяють підпри-
ємцям отримати відкритий і, найго-
ловніше, безкоштовний доступ до 
державних реєстрів. У законопроекті 
також передбачене звільнення  пла-
тників податків від обов'язку повідо-
мляти контролюючі органи про зміни 
у своїх даних, якщо такі зміни внесе-
ні до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-під-
приємців.  

Крім того, скоротиться строк пові-
домлення банками про відкриття ра-
хунків платників податків, а також 
повідомлення органами Міндоходів 
про взяття таких рахунків на облік з 
трьох днів до одного.  

Проект Закону «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України що-
до обліку та реєстрації платників по-
датків» розроблено Міністерством 
доходів і зборів України на виконан-
ня Національного плану дій на 2013 
рік, а також Плану заходів щодо під-
вищення показників України у рейти-
нгу Світового банку та Міжнародної 
фінансової корпорації Doing Busi-
ness. 

Тим часом, з метою поліпшення 
інформування платників податків ро-
зпочав роботу офіційний сайт Мініс-
терства доходів і зборів України. Ві-
дтепер вся інформація про роботу 
відомства оприлюднюватиметься на 
інтернет-майданчику, розміщеному 
за адресою minrd.gov.ua.  

Слід звернути увагу, що сайти Дер-
жавної податкової та митної служб 
більше не оновлюватимуться.  Но-
вий сайт має низку переваг, серед 
яких зручна навігація та панель ке-
рування, оптимізовані алгоритми по-
шуку необхідної інформації, мульти-
медійна галерея, підписання на но-
вини, інтеграція з соціальними ме-
режами тощо.  

На сайті також розміщено діюче 
податкове і митне законодавство, 
нормативно-правові акти щодо єди-
ного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування. 

Відвідувачі зможуть завантажити 
електронні форми всіх документів та 
отримати рекомендації фахівців що-
до оформлення звітності.  

Для зручності користувачів законо-
давство та нормативна документація 
представлені за категоріями платни-
ків –  «Фізичним особам», «Юридич-
ним особам», «Самозайнятим осо-
бам», «Великим платникам». Крім 
того, додано календар, що інформує 
про дату подання звітності та сплати 
податків і зборів.  

Банер «Митне оформлення» на-
дасть корисну інформацію громадя-
нам та суб’єктам ЗЕД, що перетина-
ють кордон України.  

Для якісного обслуговування плат-
ників на сайті Міндоходів функціо-
нують чимало електронних сервісів:
«Реєстр платників ПДВ», «Митна 
статистика», «Дізнайся більше про 
свого бізнес-партнера», «Електрон-
на митниця», «Акредитований центр 
сертифікації ключів», «Пульс», 
«Анульовані свідоцтва платників 
ПДВ», «Адреси масової реєстрації», 
«Електронна звітність», «Перевірка 
свідоцтва платника єдиного подат-
ку», «База знань», «Декларування 
он-лайн».   

 (за інформацією прес-служби ГУ Міндоходів 
у Дніпропетровській області)  
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01.07.2013 р. о 14:00 за адресою 
м. Дніпропетровськ, вул. Набережна 
Перемоги, 38 (зал торгів ІІ поверху) 
відбудеться аукціон із продажу сіль-
ськогосподарських культур. 
Організатор аукціону: Товарна біржа 
«УМТБ» (м. Дніпропетровськ, вул. На-
бережна Перемоги, 38, час роботи: з 
10:00 по 16:00, телефон/факс (056) 
374-22-97). 
Лот № 1. Посіви: – Зерносуміш, пло-
щею 143 га, розташовані на полі 
№ 15 СГП «Краснопільське» Горьків-
ської сільради. Старт. ціна: 213 315,60 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 21 331,56 
грн. Лот № 2. Посіви: – Зерносуміш, 
площею 38 га, розташовані на полі № 9 
СГП «Долинське» Горьківської сільра-
ди. Стартова ціна: 56 685,26 грн. без 
ПДВ. Гарант. внесок: 5 668,53 грн. 
Лот № 3. Посіви: – Кукурудза на зерно, 
площею 91 га, розташовані на полі № 7 
СГП «Центральне» Горьківської сільра-
ди. Стартова ціна: 263 827,05 грн. без 
ПДВ. Гарант. внесок: 26 382,71 грн.    
Лот № 4. Посіви: – Кукурудза на зерно, 
площею 41 га, розташовані на полі № 9 
СГП «Центральне» Горьківської сільра-
ди. Стартова ціна: 118 881,96 грн. без 
ПДВ. Гарант. внесок: 11 888,2 грн.     
Лот № 5. Посіви: – Кукурудза на зерно, 
площею 55 га, розташовані на полі 
№ 10 СГП «Центральне» Горьківської 
сільради. Стартова ціна: 159 466,04 грн. 
без ПДВ. Гарант. внесок: 15 946,60 грн.                 
Лот № 6. Посіви: – Кукурудза на зерно, 
площею 93 га, розташовані на полі 
№ 11 СГП «Центральне» Горьківської 
сільради. Стартова ціна: 269 628,72 грн. 
без ПДВ. Гарант. внесок: 26 962,87 грн. 
Лот № 7. Посіви: – Кукурудза на зерно, 
площею 187 га, розташовані на полі 
№ 13 СГП «Центральне» Горьківської 
сільради. Стартова ціна: 542 158,26 грн. 
без ПДВ. Гарант. внесок: 54 215,83 грн. 
Лот № 8. Посіви: – Кукурудза на зерно, 
площею 164 га, розташовані на полі 
№ 35 СГП «Центральне» Горьківської 
сільради. Стартова ціна: 475 480,49 грн. 
без ПДВ. Гарант. внесок: 47 548,05 грн. 
Лот № 9. Посіви: – Кукурудза на зерно, 
площею 176 га, розташовані на полі 
№ 46 СГП «Центральне» Горьківської 
сільради. Стартова ціна: 510 262,90 грн. 
без ПДВ. Гарант. внесок: 51 026,29 грн. 
Лот № 10. Посіви: – Кукурудза на зер-
но, площею 82 га, розташовані на полі 
№ 47 СГП «Центральне» Горьківської 
сільради. Стартова ціна: 237 733,36 грн. 
без ПДВ. Гарант. внесок: 23 773,34 грн. 
Лот № 11. Посіви: – Кукурудза на зер-
но, площею 157 га, розташовані на полі 
№ 48 СГП «Центральне» Горьківської 
сільради. Стартова ціна: 455 188,45 грн. 
без ПДВ. Гарант. внесок: 45 518,85 грн. 
Лот № 12. Посіви: – Кукурудза на зер-
но, площею 168 га, розташовані на полі 
№ 49 СГП «Центральне» Горьківської 
сільради. Стартова ціна: 487 070,04 грн. 
без ПДВ. Гарант. внесок: 48 707,00 грн. 
Лот № 13. Посіви: – Кукурудза на зер-
но, площею 149 га, розташовані на полі 
№ 4 СГП «Краснопільське» Горьківської 
сільради. Стартова ціна:  431 995,59 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 43 199,56 
грн. Лот № 14. Посіви: – Кукурудза на 
зерно, площею 168 га, розташовані на 
полі № 5 СГП «Краснопільське» Горь-
ківської сільради. Старт ціна: 487 070,04 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 48 707,00 
грн. Лот № 15. Посіви: – Кукурудза на 
зерно, площею 182 га, розташовані на 
полі № 6 СГП «Краснопільське» Горь-
ківської сільради. Старт ціна: 527 654,11 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 52 765,41 
грн. Лот № 16. Посіви: – Кукурудза на 
зерно, площею 155 га, розташовані на 
полі № 7 СГП «Краснопільське» Горь-
ківської сільради. Старт ціна: 449 386,79 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 44 938,68 
грн. Лот № 17. Посіви: – Кукурудза на 
зерно, площею 160 га, розташовані на 
полі № 11 СГП «Краснопільське» Горь-
ківської сільради. Старт ціна: 463 877,17 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 46 387,72 
грн. Лот № 18. Посіви: – Кукурудза на 
зерно, площею 156 га, розташовані на 

полі № 16 СГП «Краснопільське» Горь-
ківської сільради. Старт ціна: 452 287,62 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 45 228,76 
грн. Лот № 19. Посіви: – Кукурудза на 
зерно, площею 152 га, розташовані на 
полі № 8 СГП «Краснопільське» Горь-
ківської сільради. Старт ціна: 440 684,31 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 44 068,43 
грн. Лот № 20. Посіви: – Кукурудза на 
зерно, площею 150 га, розташовані на 
полі № 9 СГП «Краснопільське» Горь-
ківської сільради. Старт ціна: 434 896,42 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 43 489,64 
грн. Лот № 21. Посіви: – Кукурудза на 
зерно, площею 117 га, розташовані на 
полі № 2 СГП «Краснопільське» Горь-
ківської сільради. Старт ціна: 339 224,12 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 33 922,41 
грн. Лот № 22. Посіви: – Кукурудза на 
зерно, площею 60 га, розташовані на 
полі № 28 СГП «Краснопільське» Горь-
ківської сільради. Старт ціна: 173 956,41 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 17 395,64 
грн. Лот № 23. Посіви: – Соняшник, 
площею 56 га, розташовані на полі № 1 
СГП «Центральне» Горьківської сільра-
ди. Стартова ціна: 191 061,12 грн. без 
ПДВ. Гарантійний внесок: 19 106,11 грн. 
Лот № 24. Посіви: – Соняшник, площею 
30 га, розташовані на полі № 2 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. 
Стартова ціна: 102 351,85 грн. без ПДВ. 
Гарантійний внесок: 10 235,19 грн.             
Лот № 25. Посіви: – Соняшник, площею 
27 га, розташовані на полі № 3 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. 
Стартова ціна: 92 132,96 грн. без ПДВ. 
Гарантійний внесок: 9 213,30 грн.               
Лот № 26. Посіви: – Соняшник, площею 
67 га, розташовані на полі № 4 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. 
Стартова ціна: 228 620,53 грн. без ПДВ. 
Гарантійний внесок: 22 862,05 грн. 
Лот № 27. Посіви: – Соняшник, площею 
24 га, розташовані на полі № 5 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. 
Стартова ціна: 81 886,39 грн. без ПДВ. 
Гарантійний внесок: 8 188,64 грн.               
Лот № 28. Посіви: – Соняшник, площею 
40 га, розташовані на полі № 6 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. 
Стартова ціна: 136 487,58 грн. без ПДВ. 
Гарантійний внесок: 13 648,76 грн. 
Лот № 29. Посіви: – Соняшник, площею 
40 га, розташовані на полі № 8 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. 
Стартова ціна: 136 487,58 грн. без ПДВ. 
Гарантійний внесок: 13 648,76 грн. 
Лот № 30. Посіви: – Соняшник, площею 
35 га, розташовані на полі № 15 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. 
Стартова ціна: 119 445,79 грн. без ПДВ. 
Гарантійний внесок: 11 944,58 грн. 
Лот № 31. Посіви: – Соняшник, площею 
13 га, розташовані на полі № 16 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. 
Стартова ціна: 44 354,64 грн. без ПДВ. 
Гарант. внесок: 4 435,46 грн. Лот № 32. 
Посіви: – Соняшник, площею 40 га, роз-
ташовані на полі № 17 СГП «Централь-
не» Горьківської сільради. Стартова ці-
на: 136 487,58 грн. без ПДВ. Гарант. 
внесок: 13 648,76 грн. Лот № 33. Посі-
ви: – Соняшник, площею 85 га, розта-
шовані на полі № 18 СГП «Центральне» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
290 041,44 грн. без ПДВ. Гарант. вне-
сок: 29 004,14 грн. Лот № 34. Посіви: – 
Соняшник, площею 94 га, розташовані 
на полі № 19 СГП «Центральне» Горь-
ківської сільради. Старт ціна: 320 725,81 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 32 072,58 
грн. Лот № 35. Посіви: – Соняшник, 
площею 53 га, розташовані на полі 
№ 20 СГП «Центральне» Горьківської 
сільради. Стартова ціна: 180 842,21 грн. 
без ПДВ. Гарант. внесок: 18 084,22 грн. 
Лот № 36. Посіви: – Соняшник, площею 
28 га, розташовані на полі № 27 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. 
Стартова ціна: 95 556,64 грн. без ПДВ. 
Гарант. внесок: 9 555,66 грн. Лот № 37. 
Посіви: – Соняшник, площею 31 га, роз-
ташовані на полі № 28 СГП «Централь-
не» Горьківської сільради. Стартова ці-
на: 105 775,54 грн. без ПДВ. Гарант. 
внесок: 10 577,55 грн. Лот № 38. Посі-

ви: – Соняшник, площею 130 га, розта-
шовані на полі № 31 СГП «Центральне» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
443 570,81 грн. без ПДВ. Гарант. вне-
сок: 44 357,08 грн. Лот № 39. Посіви: – 
Соняшник, площею 152 га, розташовані 
на полі № 32 СГП «Центральне» Горь-
ківської сільради. Старт ціна: 518 637,48 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 51 863,75 
грн. Лот № 40. Посіви: – Соняшник, 
площею 141 га, розташовані на полі 
№ 33 СГП «Центральне» Горьківської 
сільради. Стартова ціна: 481 102,55 грн. 
без ПДВ. Гарант. внесок: 48 110,26 грн. 
Лот № 41. Посіви: – Соняшник, площею 
72 га, розташовані на полі № 34 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. 
Стартова ціна: 245 662,32 грн. без ПДВ. 
Гарантійний внесок: 24 566,23 грн. 
Лот № 42. Посіви: – Соняшник, площею 
69 га, розташовані на полі № 38 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. 
Стартова ціна: 235 415,75 грн. без ПДВ. 
Гарантійний внесок: 23 541,58 грн. 
Лот № 43. Посіви: – Соняшник, площею 
66 га, розташовані на полі № 39 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. 
Стартова ціна: 225 196,84 грн. без ПДВ. 
Гарантійний внесок: 22 519,68 грн.             
Лот № 44. Посіви: – Соняшник, площею 
56 га, розташовані на полі № 40 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. 
Стартова ціна: 191 061,12 грн. без ПДВ. 
Гарантійний внесок: 19 106,11 грн. 
Лот № 45. Посіви: – Соняшник, площею 
60 га, розташовані на полі № 41 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. 
Стартова ціна: 204 731,38 грн. без ПДВ. 
Гарантійний внесок: 20 473,14 грн. 
Лот № 46. Посіви: – Соняшник, площею 
62 га, розташовані на полі № 42 СГП 
«Центральне» Горьківської сільради. 
Стартова ціна: 211 526,59 грн. без ПДВ. 
Гарант. внесок:21 152,66 грн. Лот № 47. 
Посіви: – Соняшник, площею 67 га, роз-
ташовані на полі № 43 СГП «Централь-
не» Горьківської сільради. Стартова ці-
на: 228 620,53 грн. без ПДВ. Гарант. 
внесок: 22 862,05 грн. Лот № 48. Посі-
ви: – Соняшник, площею 58 га, розта-
шовані на полі № 44 СГП «Центральне» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
197 908,50 грн. без ПДВ. Гарант. вне-
сок: 19 790,85 грн. Лот № 49. Посіви: – 
Соняшник, площею 118 га, розташовані 
на полі № 45 СГП «Центральне» Горь-
ківської сільради. Старт ціна: 402 639,87 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 40 263,99 
грн. Лот № 50. Посіви: – Соняшник, 
площею 217 га, розташовані на полі 
№ 1 СГП «Краснопільське» Горьківської 
сільради. Стартова ціна: 740 407,46 грн. 
без ПДВ. Гарант. внесок: 74 040,75 грн. 
Лот № 51. Посіви: – Соняшник, площею 
118 га, розташовані на полі № 3 СГП 
«Краснопільське» Горьківської сільради. 
Стартова ціна: 402 639,87 грн. без ПДВ. 
Гарант внесок: 40 263,99 грн. Лот № 52. 
Посіви: – Соняшник, площею 128 га, ро-
зташовані на полі № 12 СГП «Красно-
пільське» Горьківської сільради. Стар-
това ціна: 436 747,93 грн. без ПДВ. Га-
рант. внесок: 43 674,79 грн. Лот № 53. 
Посіви: – Соняшник, площею 99 га, роз-
ташовані на полі № 20 СГП «Красно-
пільське» Горьківської сільради. Стар-
това ціна: 337 795,27 грн. без ПДВ. Га-
рант. внесок: 33 779,53 грн. Лот № 54. 
Посіви: – Соняшник, площею 267 га, ро-
зташовані на полі № 21 СГП «Красно-
пільське» Горьківської сільради. Стар-
това ціна: 911 030,78 грн. без ПДВ. Га-
рант. внесок: 91 103,08 грн. Лот № 55. 
Посіви: – Соняшник, площею 116 га, ро-
зташовані на полі № 23 СГП «Красно-
пільське» Горьківської сільради. Стар-
това ціна: 395 792,49 грн. без ПДВ. Га-
рант. внесок: 39 579,25 грн. Лот № 56. 
Посіви: – Соняшник, площею 97 га, роз-
ташовані на полі № 24 СГП «Красно-
пільське» Горьківської сільради. Стар-
това ціна: 330 972,38 грн. без ПДВ. Га-
рант. внесок: 33 097,24 грн. Лот № 57. 
Посіви: – Соняшник, площею 167 га, ро-
зташовані на полі № 26 СГП «Красно-
пільське» Горьківської сільради. Стар-
това ціна: 569 811,82 грн. без ПДВ. Га-

рант. внесок: 56 981,18 грн. Лот № 58. 
Посіви: – Соняшник, площею 166 га, ро-
зташовані на полі № 5 СГП «Долинсь-
ке» Горьківської сільради. Стартова ці-
на: 566 388,14 грн. без ПДВ. Гарант. 
внесок: 56 638,81 грн. Лот № 59. Посі-
ви: – Соняшник, площею 117 га, розта-
шовані на полі № 6 СГП «Долинське» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
399 216,18 грн. без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 39 921,62  грн. Лот № 60. Посі-
ви: – Соняшник, площею 103 га, розта-
шовані на полі № 7 СГП «Долинське» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
351 437,86 грн. без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 35 143,79 грн. Лот № 61. Посі-
ви: – Соняшник, площею 80 га, розта-
шовані на полі № 8 СГП «Долинське» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
272 975,17 грн. без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 27 297,52 грн. Лот № 62. Посі-
ви: – Соняшник, площею 234 га, розта-
шовані на полі № 9 СГП «Долинське» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
798 432,36 грн. без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 79 843,24 грн. Лот № 63. Посі-
ви: – Соняшник, площею 86 га, розта-
шовані на полі № 10 СГП «Долинське» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
293 440,65 грн. без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 29 344,07 грн. Лот № 64. Посі-
ви: – Соняшник, площею 157 га, розта-
шовані на полі № 15 СГП «Долинське» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
535 703,76 грн. без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 53 570,38 грн. Лот № 65. Посі-
ви: – Соняшник, площею 186 га, розта-
шовані на полі № 21 СГП «Долинське» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
634 631,93 грн. без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 63 463,19 грн. Лот № 66. Посі-
ви: – Соняшник, площею 74 га, розта-
шовані на полі № 22 СГП «Долинське» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
252 509,70 грн. без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 25 250,97 грн. Лот № 67. Посі-
ви: – Соняшник, площею 236 га, розта-
шовані на полі № 23 СГП «Долинське» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
805 227,57 грн. без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 80 522,76 грн. Лот № 68. Посі-
ви: – Соняшник, площею 200 га, розта-
шовані на полі № 26 СГП «Долинське» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
682 410,24 грн. без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 68 241,02 грн. Лот № 69. Посі-
ви: – Соняшник, площею 46 га, розта-
шовані на полі № 28 СГП «Долинське» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
156 953,05 грн. без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 15 695,31 грн. Лот № 70. Посі-
ви: – Соняшник, площею 40 га, розта-
шовані на полі № 31 СГП «Долинське» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
136 487,58 грн. без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 13 648,76 грн. Лот № 71. Посі-
ви: – Соняшник, площею 31 га, розта-
шовані на полі № 32 СГП «Долинське» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
105 775,54 грн. без ПДВ. Гарантійний 
внесок: 10 577,55 грн. Лот № 72. Посі-
ви: – Соняшник, площею 13 га, розта-
шовані на полі № 25 СГП «Центральне» 
Горьківської сільради. Стартова ціна:  
44 354,64 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
4 435,46 грн. Лот № 73. Посіви: – Сорго, 
площею 100 га, розташовані на полі 
№ 13 СГП «Долинське» Горьківської 
сільради. Стартова ціна: 262 601,92 грн. 
без ПДВ. Гарант. внесок: 26 260,19 грн. 
Лот № 74. Посіви: – Ячмінь яровий, 
площею 131 га, розташовані на полі 
№ 30 СГП «Центральне» Горьківської 
сільради. Стартова ціна: 249 487,54 грн. 
без ПДВ. Гарант. внесок: 24 948,75 грн. 
Лот № 75. Посіви: – Ячмінь яровий, 
площею 155 га, розташовані на полі 
№ 14 СГП «Краснопільське» Горьківсь-
кої сільради. Стартова ціна: 295 189,07 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 29 518,91 
грн. Лот № 76. Посіви: – Ячмінь яровий, 
площею 71 га, розташовані на полі 
№ 22 СГП «Краснопільське» Горьківсь-
кої сільради. Стартова ціна: 135 213,04 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 13 521,30 
грн. Лот № 77. Посіви: – Ячмінь яровий, 
площею 67 га, розташовані на полі 

№ 29 СГП «Краснопільське» Горьківсь-
кої сільради. Стартова ціна: 127 596,86 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 12 759,69 
грн. Лот № 78. Посіви: – Ячмінь яровий, 
площею 77 га, розташовані на полі 
№ 30 СГП «Краснопільське» Горьківсь-
кої сільради. Стартова ціна: 146 639,52 
грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 14 663,95 
грн. Лот № 79. Посіви: – Ячмінь яровий, 
площею 95 га, розташовані на полі 
№ 11 СГП «Долинське» Горьківської 
сільради. Стартова ціна: 180 933,08 грн. 
без ПДВ. Гарант. внесок: 18 093,31 грн.
Лот № 80. Посіви: – Ячмінь яровий, 
площею 195 га, розташовані на полі 
№ 12 СГП «Долинське» Горьківської 
сільради. Стартова ціна:371 378,22 грн. 
без ПДВ. Гарант. внесок: 37 137,82 грн.
Лот № 81. Посіви: – Ячмінь яровий, 
площею 136 га, розташовані на полі 
№ 18 СГП «Долинське» Горьківської 
сільради. Стартова ціна: 258 999,62 грн. 
без ПДВ. Гарант. внесок: 25 899,96 грн.
Лот № 82. Посіви: – Ячмінь яровий, 
площею 77 га, розташовані на полі 
№ 33 СГП «Долинське» Горьківської 
сільради. Стартова ціна: 146 639,52 грн. 
без ПДВ. Гарант. внесок: 14 663,95 грн.
Лот № 83.  Товар: – Зелена маса бага-
торічних трав, 1407,8 т, врожай 2013 
року, адреса: Дн-ська обл., Дн-ський р-
н, с. Горького, вул. Академіка Іванова, 
15. Стартова ціна: 338 474,00 грн. без 
ПДВ. Гарант. внесок: 33 847,40 грн. Лот 
№ 84.  Товар: – Сіно багаторічних трав, 
268,2 т, врожай 2013 року, адреса:. Дн-
ська обл., Дн-ський р-н, с. Горького, вул. 
Академіка Іванова, 15. Стартова ціна: 
180 830,00 грн. без ПДВ. Гарант. вне-
сок: 18 083,00 грн. 
При укладанні договорів купівлі-
продажу між переможцем аукціону та 
ДП «НВД АФ «НАУКОВА»НААН» буде 
відбуватися нарахування податку на 
додану вартість у відповідності до ді-
ючого законодавства України. 
Реєстраційний внесок за участь у ко-
жному лоті: 17, 00 грн.  
Рахунок відкритий для розрахунку за 
майно: отримувач – ДП «НВД АФ «НАУ-
КОВА»НААН» п/р 26002050000932 у 
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Дніпропет-
ровськ, вул. Набережна Перемоги, 50,
МФО 305299, Код ЄДРПОУ: 03374617 
Кінцевий термін прийняття заяви на 
участь в аукціоні: 27.06.2013р. 
З товаром можливо ознайомитися 
особисто в період з дати виходу цього 
повідомлення по 27.06.2013 р. з 09:00 
по 18:00 годину за місцем його знахо-
дження. 
Документи необхідні для реєстрації як 
учасника аукціону: заява в довільній 
формі; копія документу, що посвідчує 
фізичну особу або представника юриди-
чної особи, їх повноваження;  належним 
чином оформлений платіжний документ 
про сплату реєстраційного внеску; на-
лежним чином оформлений платіжний 
документ про сплату гарантійного внес-
ку; довідку органу державної податкової 
служби про подану декларацію про май-
новий стан і доходи (податкову декла-
рацію) – для покупців фізичних осіб; но-
таріально посвідчена копія установчих 
документів, свідоцтва про державну ре-
єстрацію для покупців юридичних осіб 
(копію рішення про участь в аукціоні, 
конкурсі – для органів місцевого самов-
рядування).  
Організатор аукціону має право відмо-
вити в реєстрації особи як учасника аук-
ціону в разі невідповідності поданих до-
кументів вимогам законодавства.  
Умови участі в аукціоні: для участі в ау-
кціоні особа повинна сплатити реєстра-
ційний та гарантійний внески, зареєст-
руватись як учасник аукціону, при собі 
мати оригінали документів, що підтвер-
джують особу та повноваження пред-
ставника юридичної особи. 
Гарантійний та реєстраційний внески 
необхідно сплачувати за наступними ре-
квізитами: Отримувач – Товарна біржа 
«УМТБ» п/р 26007060805337 у ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» м. Дніпропетровськ
МФО 305299, Код ЄДРПОУ 33807086. 
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