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Назва об’єкта: «Нежитлові приміщення №1, 
6, II на 1-му поверсі в літ. А-3 загальною площею 
113,6 кв. м». 

Адреса об’єкта: м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20. 
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт яв-

ляє собою нежитлові вбудовані приміщення №1, 6, 
II загальною площею 113,6 кв. м на першому по-
версі триповерхової житлової будівлі літ. А-3, вве-
деної в експлуатацію у 1955 році. Будівля цегляна 
I групи капітальності, технічний стан задовільний. 
Доступ до об’єкта здійснюється через окремий 
вхід, стан внутрішнього оздоблення приміщення 
задовільний (потрібен косметичний ремонт). До 
приміщення підведені основні комунікації. 

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 875 061,00 
грн., ПДВ – 175 012,20 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 
1 050 073,20 грн. 

Умови продажу: забезпечити під час експлу-
атації об’єкта виконання всіх санітарних, проти-
пожежних та інших правил по утриманню об’єкта 
та дотримання санітарно-екологічних норм, пе-
редбачених законодавством України; подальше 
відчуження об’єкта приватизації можливе лише 
за умови збереження для нового власника зо-
бов’язань, визначених договором купівлі-про-
дажу, виключно за згодою державного органу 
приватизації, який здійснює контроль за їхнім ви-
конанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; 
у разі подальшого відчуження приватизованого 
об’єкта новий власник об’єкта приватизації зо-
бов’язаний у двотижневий строк з дня переходу 
до нього права власності на об’єкт приватизації 
подати державному органу приватизації копії до-
кументів, що підтверджують його право власності; 
право користування, купівлі, оренди земельної 
ділянки, а також її розмір під об’єктом приватиза-
ції, покупцем вирішується самостійно в порядку, 
встановленому чинним законодавством України; 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних 
днів з моменту нотаріального посвідчення догово-
ру купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта 
приватизації та після сплати в повному обсязі ціни 
продажу прийняти його у триденний термін за ак-
том передачі.

Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аук-

ціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової 
ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріаль-
ні послуги, пов’язані з посвідченням договору 
купівлі-продажу. 

Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у 
розмірі 17 грн. (призначення платежу: «плата за 
реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») 
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт 
приватизації вносяться на р/р 37188500900001 в 
ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, 
код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській області.

Сума грошових коштів у розмірі 105 007,32 
грн., що складає 10% від початкової ціни об’єкта, 
вноситься покупцями на р/р 37313015014354 у 
Державній казначейській службі України, м. Київ, 
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення 
платежу: 10% від початкової ціни об’єкта привати-
зації – «Нежитлові приміщення №1, 6, II на 1-му 
поверсі в літ. А-3 загальною площею 113,6 кв. м», 
що знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. Свєт-
лова, 20). 

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аук-
ціоні – 3 квітня 2017 року до 17.00.

Аукціон в електронній формі буде прове-
дено Товарною біржею «Катеринославська» 
(https://torgi.tbe.com.ua) 7 квітня 2017 року. 
Час початку аукціону (внесення цінових про-
позицій) – 11.00, час закінчення аукціону (вне-
сення цінових пропозицій) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться від-
повідно до вимог Порядку проведення в елек-
тронній формі продажу об’єктів малої приватиза-
ції на аукціоні, у тому числі за методом зниження 
ціни, затвердженого наказом Фонду державного 
майна України від 9 вересня 2015 року №1325 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 
вересня 2015 року за №1147/27592. 

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії до-
кументів, що є додатками до заяв, подаються в 
електронному вигляді на сайті Товарної біржі 
«Катеринославська» (https://torgi.tbe.com.ua) 
цілодобово.

Протягом двох календарних днів з дати реєстра-
ції заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати 
на адресу Товарної біржі «Катеринославська» 
(49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49) оригінали 
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та 
належним чином засвідчені копії документів, що є 
додатками до заяв, а також докази надсилання цих 
документів.

Приймання та реєстрація заяви на участь в 
аукціоні проводиться відповідно до вимог Поряд-
ку подання та розгляду заяви про включення до 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та 
заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затверджено-
го наказом Фонду державного майна України від 
17 квітня 1998 року №772 та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року 
за №400/2840 (зі змінами). 

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за 
місцем його розташування. 

Додаткову інформацію можна отримати в регіо-
нальному відділенні ФДМУ по Дніпропетровській 
області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, 
к. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, 
обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-
11-41.

Помогать людям – добро-
вольное дело каждого гражда-
нина нашей страны, а занимать-
ся  благотворительностью – дело 
компании, которая заботится не 
только о своей прибыли, но еще 
и несет необязательные расходы 
на социальные нужды сверх пре-
делов, установленных налого-
вым, трудовым, экологическим 
и иным законодательством, ис-
ходя не из требований закона, а 
по моральным, этическим сооб-
ражениям.

Чтобы привлечь внимание 
общества к проблемам людей 
преклонного возраста, ком-
пания «Техно-Имидж» в рам-
ках социальной программы на 
2016—2017 годы начала благо-
творительную акцию «Навстречу 
людям». 

Недавно команда, состоящая 
из представителей общественных 
организаций, благотворитель-
ных фондов, спонсоров и волон-
теров, посетила гериатрический 

пансионат в Могилеве Царичан-
ского района нашей области. В 
этот раз старикам и инвалидам 
привезли сладкие и витаминные 
угощения, вещи и даже сделали 
стрижки всем желающим.

Эту благотворительную ак-
цию инициировал генераль-
ный директор компании ООО 
«Техно-Имидж» Олег Величко 
и поддержали ОО «Лидерское 
движение «Открой себя» в лице 
Тарасенко С.А., ВБФ «Ренес-
санс Юкрейн» в лице директора 
Федина Ю.П., учебный центр 
«Серж и Натали» в лице дирек-
тора Бобин С.И., ООО «ВАЛ» в 
лице директора Кушнир И.А., 
координатор и организатор 
благотворительной акции Те-
рехова Е.В., общественный 
университет «Образ» в лице 
Ляшенко А., группа волонтеров 
Украины.

В наше время очень важно 
помнить о тех, кому сложнее. 
Присоединяйтесь!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ «НАВСТРЕЧУ 
ЛЮДЯМ»

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта приватизації групи А – «Нежитлові приміщення №1, 6, II 

на 1-му поверсі в літ. А-3 загальною площею 113,6 кв. м», що знаходиться за адресою:  
м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20. 

В Днепровской филармонии им. Л. Когана уже за-
крепилась новая традиция: эстрадные номера пода-
вать не в виде обычного концерта, а театрализовано, 
как шоу или даже спектакль. И зрителям это нравит-
ся, они уходят с цельным впечатлением и уносят с 
собой больше, чем просто удовольствие, – чувства, 
мысли, воспоминания и даже новые знания, пода-
ренные артистами.

Толчок этому дали заслуженные работники куль-
туры Украины директор филармонии Игорь Хинич 
и худрук Александр Соколовский. Таких спектаклей 
в репертуаре уже много: «Одесский дворик», «Петр 
Лещенко. Журавли», «Легенда — Леонид Утесов», 
«Возвращение аккордеона», поставленные народ-
ным артистом Украины Иваном Шепелевым, «За час 
до премьеры», «Эдит Пиаф. Душа Парижа» режиссе-
ра Елены Цепич.

А недавно состоялась еще одна ее премьера «Се-
стры Берри», открывшая многим полузабытый леген-
дарный дуэт Клер и Мерны Берри. Их дедушка жил 
в Киеве на Подоле, а папа после гражданской войны 
уехал в Америку, там и родились его девочки. Они 
пели джаз на английском, пели на русском, но про-
славились на весь мир исполнением песен на идиш.

В самом начале хрущевской оттепели они приеха-
ли в Москву на открытие американской выставки, и 
их выступление стало невероятной сенсацией – никто 
в те времена не осмеливался так открыто петь еврей-
ские песни на родном языке. Их пластинки и магни-
тофонные записи молниеносно разошлись по всему 
Союзу. К сожалению, младшая из сестер Мерна рано 
ушла из жизни, еще в 1976-м. А Клэр умерла осенью 
2014-го на 94 году.

Спектакль «Сестры Берри» напомнил нам об этом 
чудесном и любимом не только евреями дуэте.

Михаил Колыванов, автор сценария постановки, 
написал не биографию сестер Берри, а через их пес-
ни решил показать жизнь евреев в начале прошлого 
столетия. Актер Владимир Щербак очень мягко, до-
верительно и с юмором рассказывает историю одной 
семьи в нашем городе, их друзей и соседей. А зна-
комые песни «Купите папиросы», «Тум-балалайка», 
«Чирибим-чирибом», «Аидише маме», «Крутится, 
вертится шар голубой», «Бай мир бисту шейн» и мно-
гие другие, знакомые нам по разным переделкам с 
другими текстами, не просто иллюстрируют этот рас-
сказ, а как бы расширяют, эмоционально насыщают 

его. Юлия Мандич и Зинаида Чепа не копируют, не 
подражают знаменитым сестрам, поют по-своему и 
очень хорошо передают особенности еврейской пес-
ни. Их прекрасно дополняет певец Влад Мартынов. 
Создает неповторимый музыкальный колорит скри-
пачка Ольга Ованесова. Очень украшает спектакль и 
танцевальная группа «Каданс». 

Режиссер-постановщик Елена Цепич хотела вос-
хититься нашим городом, потому в оформлении 
много фотографий старинной архитектуры, а как 
напоминание о выдающихся талантах – наших зем-
ляках мы видим их фотопортреты. Здесь, правда, 
несколько мешает скороговорка, мешающая узнать 
всех, кого нам показывают. Но в целом замысел удал-
ся, и публика приняла спектакль с восторгом. Вы тоже 
можете убедиться в этом 23 марта.

Татьяна АБРАМОВА.

ПРОГУЛКА ПО ДНЕПРУ  
С СЕСТРАМИ БЕРРИ

Поют Юлия Мандич и Зинаида Чепа. 


