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Перепік укладсних договорів-доручень на реалізацію майна пшприємств-боржників з уповноваженими організаціями протягом 01.06.2018 - 07.06.2018

Вартість
майна за

Код Назва ДГ11 та ко нтактн 11;;;
Код

Одиниця
оцінкою

Назва пілприємства-боржника, Код за Номер та дата Назва біржі та брокерської контори, з якими
органу телефон товарної Найменування майна та його коротка характеристика виміру Кшькість суб'єкта його адреса, телефон ЄДРПОУ акту опису укладено угоду на реалізацію, їх контактні
ДФС групи оцінної майна тел.

діяльності
(тис.грн.)

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
;

ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕР!--1.Е
ТОВАРИСТВО

Товарна біржа «Міжрегіональна товарно-"ПРИАЗОВКУРОРТ",Нежитлова одноповерхова будівля (літ. В, в, в 1)
УКРАЇНА, 71100, промислова біржа", 01021, м. Київ, провулок

8 Бердянське управління, 3 100 загальною площею по внутрішньому обміру 133,90 од І 106,2 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, 2647763 26.06.2015 № 9 Виноградний, буд. 4, офіс 2, брокер
84-10 кв.м., за адресою: Запорізька область, м.Бердянськ,

М.БЕРДЯНСЬК, ВУЛ Товариство з обмеженою відповідальністю
бул. Тіністнй, І 6-а

КОТЛЯРЕВСЬКОГО- «Торговий дім «БРОКЦЕНТР» О І 021, м.Київ,

ВОЛКОВА, БУД. 12/24, +38 провулок Виноградний, будинок 4, офіс 2

06153 40481, +3806153 40493



Перелік укладених договорів-доручень на реалізацію майна підприємств-боржників з уповнопаженими організаціями протягом 09.05.2018- 17.05.2018

Вартість
майна за

Код Назва дm та контактний Код
Одиниця

оцінкою Назва підприємства-боржника, Код за Номер та дата Назва біржі та брокерської контори, з якими
товарної Найменування майна та його коротка характеристика КіЛІ>КіСТІ> суб'єкта укладено угоду на реалізацію, їх контактніоргану телефон виміру його адреса, телефон ЄДРПОУ акту опису

ДФС групи оцінної майна тел.
діяльності
(тис.грн.)

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Комплекс нежитлових будівель та споруд (літ

8 Бердянське управління 3- А,А І ,а,а І ,В,Г,г,Д,д,Е,И,К,№ 1,№2,№3,№4,№5,l,II,!11,IV од 1 17190,0084-10 ), за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, бульвар
Центральний, будинок 3 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО Товарна біржа «Міжрегіональна товарно-
"ПРИАЗОВКУРОРТ",

Нежитлова будівля (літ. В,в,вІ) загальною площею по УКРАЇНА, 71100,
промислова біржа», 01021, м. Київ, провулок

Бердянське управління 3- внут..,Рішньому обміру 88,2 кв.м., за адресою: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, 2647763 26 06.2015 .№ 9 Виноградний, буд. 4, офіс 2, брокер
8 Од І 43,92 Товариство з обмеженою відповіцальністю84-10 Запорізька обл., м. Бердянськ, бульвар Тінистий, М.БЕРДЯНСЬК, ВУЛ.

будинок 5 КОТЛЯРЕВСЬКОГО-
«Торговий дім «БРОКЦЕНТР» 01021, м.Київ,

ВОЛКОВА, БУД. 12/24, +38
провулок Виноградний, будинок 4, офіс 2

Нежитлова будівля (літ. Б,б) загальною площею по 06153 40481, +38 06153 40493

8 Бердянське управління 3- внутрішньому обміру 70,4 кв.м., за адресою:
ОД І 35,1684-10 Запорізька обл., м. Бердянськ, бульвар Тінистий,

4 
будинок 5

'>;,;.
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Рсшеине в 20 і 5-м лал осі; ....:.П трудно,
Но СОС:ШІНІ~е зпоровья бьі.іо плохое
режиєссг г.ерєнесла OГ!(:;':j!.~.J~JC: ;;;:! Г ,~-·
зах, послє которой зренис н~ у.іучши
лось. Jla н чучствовала себя Яб-легняч
К11ра Георгиевна не очсн1,. Гоща она
признавалась, что больше не. п силах
предавагься работе, которая- превра
тилась для нее в тяжельі й труд.

- Я превратилась из созипателя в бла
годарного зрителя, - обьясняла три Г()

да назад с1юе решение режиссер. - Го
лова врол.. ut,1 работает, замьіс.ю« ;1-1 но
го. Но организм не справляегся. Похо
же, я вьгшла на єринишную пр,;,--.,ую.

«ОНА СОЗДАЛА СВОЙ МИРн
Впрочем, шя творца нопо-ічого

урош-ш физический уход - Іі::: смерть.
Слишком велико н ценно ее творче-

ПЛ3І·І(;НІ І·ІКОН·

Р'lб<J'І а н .олями з ее фильмах мои на интервью Попе
отлиіалзсь от работьі с друг;~\і:; р~
жиссерами Она как отцельная плане
Tt! бьіча. - прокомментщювал смерть
режиссера актер Георгий Делиев, ко
торьгй спимался у Муратовой в -На
стройщике». - Конечно, очень печалl,
но, что Кира Георгиевна ушла из жиз
ни. последнее время все хотел зайти к
ней п гости и не успел ..

Сегодня все заговорили о том, ка
кой великой по уровню талан га бьіла
Муратова, о том, что ее уход - зто ло
теря не 1 олько для украинского кино,
но и для мирового в целом. !3 чем же
все-таки ес величне? Мм запали зтот
вопрос одному из вестному кинокри-
тику, и он ответил так:

- Кира Георгиевна созлала свой соб-
скос насзєчис. Позтому сс:цо:0 боль - ственньій мир.и он уникален. потому
шое, 'ГТО :--~::>І можем сделать сейчас, (ТІО ННКТ-O О МИрОВО!\'1 кино не может

:3ТО пепссмотреть ее кино бьпь на нес ПОХО)К11М} даже если оче: {Ь

Впро!:...::.:: с;~·_::ла1отзтодLL'1_еt~'_; 11~ все, .сильно будет стараться. Азтс знак вс
потому что многих филт.мьі f\,1уrзто- лихого художника.

! •. .1 :v; - ,..._,,_, ,-.. , ~ ' ' . ' • '-•.;...,. -- • -

на ее хоро-

l... Б -~1\·1і)КПt:~гіонгльна
товарно промислсва
біржа», '")? ззявото ТОІ3
,:/Гд <· ь~,с=:~~нтр>\ П])О·
водить :::~-·каіон з про
лажу ,',-;Q;~~t\J платника
пслаткл; і.НО пер~.6)-"'Н3Є
Б податкові й заставі

u.:ce ::z..:::троснис вез.ча 1-, ..... ;,1::сп,1м \[tа.
шим ко1ч1есщщп:ентам поаезло - чигай
те на стр. 11).

Из-за того же характера она с боль
шим трудом находила деньги на свое
кино. Из-за характера н своих непро
сгьгх историй.

Кииопродюсер Олег Кохян, когорьгй
прошосировал последний фильм Му
ратовой <Вєчное возвращение», вь;
шедший в 2012 году, рассказьгвал ІЗ

t~ СЛОВО АКТРИСЕ
~~~~~~~ --:N"~..IJ~

и-€1~;:я. ·fjІLi Аа. счень забсгаивой,,., ..•. "' d. L:.i-A · U K J ·~ к· к -ll..._~ 1..(...,:,- ._,..~,':( V' _1: [Fti-D ·W[;

по отношению к ектеоам»
Галина ПОГОМИНА

Похорони Кири Муратовой пройдуіп
в Одессе практически за закрьипими
дверями только для узкого круга род
стеенников и друзей. Она попросила не
устраивать никаких публичних прошо
ний. С датой церемонии родственники
1101<.а не определились. Предположитель
,ю зто будет 8 или 9 июня. На похороньі
в Одессу собирается приехать из Рос
сии одна из любимих актрис Мурато
вой -· Рената Литвинова.

Г~і Д Cf_j( 21 Запорізькій
області та знаходить
ся на балансі п·г1\.Т

,і~11~1~ (~,~) '~itf1~1/6 ~:·;
самє:

.Тот _..,.._:!~2 Компле..с
Н с:+:; і,."::· і,;.:;: будівель
Т9.. спор
а: а\~ В
r.~1 ' 1.:
.N~1, "_,._ с

1.п.т /\) 1\]
1·, r, Д, д,

)\._1,'1 _-:--..:1· -::

r rт і::'): . ';

Стартова ніна
І І.с,-::;(125,00 грн З ІlД R
\;і';::,_, Є',.._ и ахолж.е J ~~:я
:.:J:f;_:a: Запорізькс
or:;,1 _, ~1. Бер~я-нсjіlі,

ё", :, с, Це_,.Пj)3ЛІ,Шj1L,1-r"""..,.,._.. . . . ..- .. 1,V,;_i_(~·:·кosa інформація
;-;::.;; (063) 792-19-

:, ~ Аукціон проводи
г: .меться 2606.2018 О
1 О.ОО год. в гУ1. Київ,

і 1 _ 1VLJ. і1 И HOГp3.JLH Al І=
l}YТJ . .:~ oct) 2.

і/1

...-:_ r-- ,r l'Hi необхін но
! ---~й':-~1 заявку до 1."'І:

,.. 1·1 с г J о Н а л ь Н ,J
1 r_;:3арн{;-лро:r,.1ислова

·r[}1.HC,..

"; ~- t·

УЧ?СТі в

б ір ж о о ої

торгівлі, за аппесою:
м. Київ, пров Би
ноградпи й , ;;уд 4
оф. 2. Сплатити на
r/P 2бооss1вво1242
і, ПАТ «Уь.р Сиб
банк» м:. Київ, _i\fcJ.)O
351005, одержувач -
ТБ «Міжрегіочальна
товарно-промислова
біржа» код ЄДРПОУ
4 і.690510) сарі:!!, і·ійний
внесок - 1 О ;;ь від
стартової ці ни лот а
та реєстра :.Lій !-і!·: ~· .збір

17 грн. Пр: ~ !"~; .яг
тя заяв про учьсть в
аукціоні закінчується
за один день.то ЛОЧ3.Т
ку його проведения.

·t :-:r,*·,..!'".1
- - 'і

1(·~
j;;t'

\!~::
,t."'(,.

---~ _;'4,
.:..·,t

------------------·-··· -----·

Заслуженная артистка,
участница коми~трупnь1
«Маски- Наталья Бузько
снялась ВО МНОГИХ филь
М3Х ~Луратовой ({,Астениче~
с1,ий синдром», -Второсте
пенньіе люди", .«Три иєто
рии-, -Чеховскиє мотивц-.
«Два С ОДНОМн И цр.).

- і{ира - унv:кальнь1й чело- '"
век по проницагєльиоєти, ~

·:ІИіr, < j . !~~-

таланту, випєнию мира, спо- {;;,·
собнссти 1, состраданию. ~
Г •;:i ,...АГ .... _ ' ' n l ') - ~Uн_. BL~- Да с OOЛDWUY, _а ,с: ') -~

І Наталья Бузько в_ картинеі Муратовой «Три истории}}. 1

і~ ·· 1

lif:

ботой и любовно отноєи
лась 1, а11терам, - расск:азь:
ваєт ; 1;,тс,;lьн. - Помню одv.н
небольшоь зпизоц: как-то
СТОіО я \/ \і{ДУ следуюшего
дубj'Я а перернве, а Кира
рядоі,-: Сі-~д~т s своем І{рес-
ле. гвидела меия и говорит,
моп, Нзташєньна, ицитє при
сяцьтє. ~ зтвєчао, мол, спа
єибс, я посюю. А она ла-

..

сково, но насгоичиео отве
типе: пескать, надо больше
опькать. Всегда nереіива
Л)1 когда на сьеt/:<ах не 6ь1-
ло єтульев для антеров, вол
новапась о том, хорошо ли
их загоимировали.

Моя дочь нагіисала пост, в

l:'

~

котором сказала, что уtнли
из }НИЗІjИ сгм:::.1(~ Зіі3ЧVН:1іЬІе
цпя нее лк)ди искусстеа.
Среди них· К.tіР3 [еоргиее
на. А я думаю, ее поколение
- особенное. Ведь то щ~емя
породило eL',) немало уди
витєльньк таазигов.

PEEЛJ•J.-1.-...
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Владимир_ ЛАГОВСКИЙ

~u
3 ходе зксяеримеитоє
урtалось внедрить привьєчии
одного организма /1.,ругому.

Биологи Калифорнийского ун и
всрситста в Лос-Анджелесе успеш
но пересадили память одного живого
сушестна другому, Правда, ги: антами
мнсли сушества не .бьіли ;1 зкспе
римєнтах приняли участие морские
улитки родз /\.piysi;:1_ V1 лом 1; їіJ: 11 он н
не ::vrного. Но тут главное - ПО'Н1!і.

І1 то , что столь сверхьестестиеиная
трансплаитация удалась ~} приип и пе.

Руководил зксперимснтяи :1 про
фессор Дзвид Іланзман. Вместе.с кол
летами ло университету-он «лресси
ровале У"ї;ІТО}( - раз в 20 r'~i-~l1)..гбил и х
током, І-1.е сильно, но так; ·1т(~ :;сJJо
ль1т.нь1е на него ре~гир.оs:1,1и - сжи
мались, 'сокращая мьнпцьт.

Чеї).'(:-< не с кол ько
«треш- pt-;вi ;ц н ьгх» дн-с:і-і

~Іf:.:Jf:И:г:к-Уr в ьгр.гбо-гал и
пj11'fн·1}f-'чку - і3 ответ на
злектри чєскоє воздсй
ствие г:;:.;~,р,,1аться на 50

ка улитки начали реагировать на не
го так, будто бьі ИМ бьіло далеко не
впервой подобное излевательство.
То есть их мьгшцьі тоже стали по-
долгу сокращаться. 1

По мнению Гланзмана, получен
ньге результатьі свидетельствуют,
что памнть одних улиток ~ тс1к на
зьіваемая знграмма - каким +о об
разом .виедрилась н других, Пусть 11

не полностью. А зто позволило учс-
1-іом;у :щх:дположит1,, что за дол го вре-

. мснную память. привьпки иігриоб
рєтснпьге ІНГН1,!КИ ОТНС'І:!ЮТ ОТІ!ЮДІ, ~

~::.-:~не спнапсн - встунившие в контакт

секуил. Особи кон
трольно:: ГРУПЛЬІ, не привьіхшиє к
ударам током, сохраняли єстествен
ную реакцию - их мьгшць: сокраща
лись всего на одну секунду.

Лалее из нсрвньгх клеток «лресси
рованньгх- улиток ученьіє извле кли
РНК (рибонуклеиновую кислоту,
работаіощую ·!3 паре с ДІ-І f() ;;; ьне
дрили ес :в исрвньге клетки городи
чей из к онтрольиой группьг. ~1 что?

лруг с лругомотростки ие}1рО}і001 как
полатаю. некоторьге неврологи Ме
ханизм гут какой-то другой. Иначе
бьі аксперимеит не уда....лся.

Гланзмаи подозреваєт, что в транс
плангации памяти замешана зпи
генетика - процессм, кото.рьr.е не
меняют структуру ДНК, но влия

ют на зкспрсссиіо.ге
нов. И vчacTf\)1W- r-,. зтом
РНК --~лош,о бьі пере

.даст соотвстствуіошую
инструкцию. Л зто, в
свою очередь, приво
дит к тому, что мєня -

Больше новостей -ИЗ .
мира нау~и,:н1таііrе І

на нашем євйге і
і

ется структура нейроиов. 11х новая
конфигурация и обеспечивает вос
производство навьгксв «донора» па
;....1яти_

Нервная система улитки насчитьг-
82.{).т при мерно 20 тьісяч Нl'-Й-рОН.t:ІВ,:У
человека ''" более -1·а миллиардов :."о1 J.1 }jv:--,..<. !'.t,~ / ....,._, \.... i"' r,_,1.J У .::: •. ,.t ' ... ~
есть нам так запросто, как улиткам;
память не пересадить. Но Гланзман
вериг, что у него когда-нибудь и зто

Вь1 не п овсрите , но не знавшие то- получится.

~

о_
Q

"'

ТЬ «Міжрегіональне товарно
промислова-біржа», ~ш заявою ТОЕ
«ТД <' Брокцентр», проводить аукціон·
з пролажу майна платника подат1;':ів;
1-1..1.0 пе~-•гб,rrзає в податковій заставі .f.У·
ДФС v Запорізькій області ·1":, ЗНЦХО'"
диться на балансі ПАТ «Приазовку
рорт- r:o;J ЄДРПОУ 0264'77Є3. з саме:

Лот No43; Нежитлова будівля
(літ. Б,5) загальною площею по
внутрішньому обміру 70/1 кв.м; Не
житлова будівля (літ. В, в, в- J) загаль
ною площею по внутрішньому обміру
88,2 кв м_ Стартова ціна - 79080,00
грн. з П;J:В: Місцезнаходження май-
1;::: Запорізька обл., м. Бердянськ, бул.
Jін~L-
--:тГот No44{ Нежитлова одноповер-
хова будївrrя (йіт. В, в, в J) площею по
внутрішньому обміру і 33, 90 кв. м.
Стартова ціна - 106200,00 грн з ПДВ

Місцезнахолження майна: Запорізька
обл., ·!\-1. БерлянсоК). бvл. l~інt~стий,, ~

Додаткова інформація за тел. (068)
792-19 -55_ Аукціон проводитиметься
25.0-6 2018 о !О.ОО год, в л-1_ Київ, пров.
Виноградний'! буд. 4·0LJ). 2.

участі в аукціоні несбхцио по
дати заявку до ТБ «І'Ліжрr,гіональна
товарно-промислова біржа», згідно

. з Правилами біржової торгівлі, за
адресою: \:. Київ, пров. Виноград
ний, буд. 4 оф, 2. Сплатити на р/р
260058ї8801242 в ПАТ <<УкрСиббш-:1ю,
h'1. Київ, МФО 351005, одержувач - ТБ
<<Міжрегіональна товарно-промислова
біржа» код ЄДРПОУ 4169051 О,
гарантійний внесок - 10 % від стартової
ціни лота та реєстраційний збір - !.7 j
грн. (за кожний лот). Пр11.йняття занв·,
про участь в аукціоні закінчується за І
одиндень до початку його проведен ня І

!
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