
Біографія Рибаки Миколайа ІвановичаМиколай Іванович народився 23 лютого

1954 року у селі Хоружівка Сумської області у родині вчителів. 

Закінчив Тернопільський фінансово$економічний інститут. Після інституту

рік відслужив у лавах Радянської армії, службу проходив у прикордонних

військах на радянсько$турецькому кордоні недалеко від Ленінакану.

(Дивитися фото) Від 1976 року працює у банківській системі. Від 1985 року

– заступник начальника, начальник управління Української республіканської

контори Держбанку. Від 1992 року – перший заступник голови правління

акціонерного комерційного агропромислового банку «Україна». 
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ТТеперь уже президент Украиныеперь уже президент Украины со своей семьйой со своей семьйой едетедет
на на иногурацыю. И после этогоиногурацыю. И после этого
даст интервью для своих граждандаст интервью для своих граждан
в прямом ефире на 1+1.в прямом ефире на 1+1.
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Відомотіпрооб’єкт:2по�
верхова цегляна будів�
ля розміром 27х15 м,
по якій повні�
стю виконано
влаштування
фундаментів

Умовипродажу:без
збереження первісного
призначення об’єкта;
строк завер�
шення будів�
ництва та
введення об�

Площаземельноїділян�
ки — 0,46 га. Привати�
зація (оренда) земель�
ної ділянки
вирішується
за ініціати�
вою покупця
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ТТТТ ЕЕЕЕ РРРР НННН ОООО
ПППП ІІІІ ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ СССС ЬЬЬЬ КККК АААА

ОООО ББББ ЛЛЛЛ АААА СССС ТТТТ ЬЬЬЬ ІІІІ НННН ФФФФ ОООО����
РРРР ММММ АААА ЦЦЦЦ ІІІІ ЙЙЙЙ НННН ЕЕЕЕ

ПППП ОООО ВВВВ ІІІІ ДДДД ОООО ММММ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ НННН НННН ЯЯЯЯ

про продаж на аукціоні дитя�
чого садка

Назва ОНБ: дитячий садок
СВАТ «Мшанецьке бурякона�
сінницьке господарство».
Місцезнаходження: Тернопі�
льська обл., Теребовлянсь�
кий р�н, с. Мшанець.
Відомості про об’єкт: 2�пове�
рхова цегляна будівля розмі�
ром 27х15 м, по якій повністю
виконано влаштування фун�
даментів із бетонних блоків,
кладку стін першого і другого
поверхів, перегородок та пе�
рекриття, шиферну покрівлю,
внутрішню та зовнішню шту�
катурку стін, перегородок,
стяжку під підлоги, встанов�
лено віконні коробки, частко�
во благоустрій території. Ін�
женерні мережі відсутні.
Ступінь будівельної готовно�
сті — 57%.
Площа земельної ділянки —
0,46 га. Приватизація (орен�
да) земельної ділянки вирі�
шується за ініціативою покуп�
ця після укладання договору
купівлі�продажу.
Умови продажу: без збере�

ження первісного призначен�
ня об’єкта; строк завершення
будівництва та введення об’�
єкта в експлуатацію — п’ять
років; заборона відчуження
об’єкта до моменту завер�
шення будівництва та вве�

дення його в експлуатацію; в
річний термін з моменту під�
писання акта�приймання пе�
редачі об’єкта переоформи�

ти документи на земельну ді�
лянку, відведену під об’єкт; в
річний термін з моменту під�
писання акта приймання�пе�
редачі підготувати документи
та здійснити відповідні дії що
до переоформлення права
забудівника на 
римання вимог екологічної
безпеки, охорони навколиш�
нього природного середови�
ща під час добудови об’єкта
та подальшого введення його

в експлуатацію; переможець
аукціону, який відмовився від
підписання протоколу аукціо�
ну або укладання договору
купівлі�продажу об’єкта,

сплачує продавцю неустойку
у розмірі 20 відсотків від кін�
цевої вартості продажу об’єк�
та на аукціоні, при цьому за�
раховуються грошові кошти в
розмірі 10 відсотків від почат�
кової вартості об’єкта, і він не 
опускається до участі в пов�
торному продажі даного об’�
єкта.
Кошти за реє
опускається до участі в пов�
торному продажі даного об’�

єкта.
Кошти за реєстрацію заяви
(17 грн.) перераховувати Уп�
равлінню Державного казна�
чейства по Тернопільській об�
латр/37187501900001 в бан�
ку УДК у Тернопільській обла�
сті, МФО 828012, код за ЄДР�
ПОУ 23587539, для РВ ФДМУ
по Тернопільській
області.
Грошові кошти в ро�
змірі 17,60 грн., що
становить 10 відсо�
тків від початкової
вартості об’єкта
приватизації, вно�
сяться Управлінню
Державного казна�
чейства по Тернопі�
льській області р/р
№ 39216190031 в
банку УДК у Терно�

пільській області,
МФО 838012, код за
ЄДРПОУ 23587539, на
реєстраційний раху�
нок РВ ФДМУ по Тер�
нопільській області №
661102000020/3.
Кінцевий термін прий�
няття заяв — за 3 дні
до початку аукціону.
З об’єктом можна оз�
найомитись за адре�
сою: Тернопільська
обл., Теребовлянський
р�н, с. Мшанець.
Аукціон буде проведе�
но через 30 днів після
публікації в централь�
ній пресі.Служба з ор�
ганізації та проведен�
ня аукціону — Регіона�
льне відділення Фонду
державного майна Ук�
раїни по Тернопільсь�
кій області, м. ТеІНФО�

РМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні 8�ква�
ртирного житлового будинку
Назва ОНБ: 8�квартирний
житловий будинок.
Місцезнаходження: Тернопі�
льська обл., Підволочиський
р�н, с. Скалат, вул. Коноваль�
ця. Склад основних об’єктів
ОНБ: незавершене будівниц�
тво 8�квартирного житлового
будинку.

Ступінь будівельної готовно�
сті — 10%.
Відомості про об’єкт — вико�
нано фундаменти з перек�
риттям.
Площа земельної ділянки —
0,25 га. Приватизація (орен�
да) земельної ділянки вирі�
шується за ініціативою покуп�
ця після укладання договору
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“Многочисленны случаи дезертирства, “Многочисленны случаи дезертирства, 

симуляции и самоизувечения”симуляции и самоизувечения”

Кандидат в президенти України 
Рибак Миколай Іванович висловив

свою подяку своїм обранцям

ППрреессккооннффееррееннццііяя  ооддннооггоо  іізз  ккааннддииддааттіівв

вв  ппррееззииддееннттии  УУккррааїїннии  ззррооббиивв  ззааяяввуу  щщоо

ооппооззииццііяя  ннееззддооллааннннаа  іі  ббууддее  ййттии  ддоо

ккііннццяя  ттаа  ввииссллооввиивв  ссввооюю  ппооддяяккуу......
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ТТаакк  ггооввоорряятт  вв  ККииттааее......
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ППооввннаа  ббііооггррааффііяя  жжииттттяя  ннаашшооггоо  ппррееззииддееннттааППооввннаа  ббііооггррааффііяя  жжииттттяя  ннаашшооггоо  ппррееззииддееннттаа

УУккррааїїннии  РРииббааккаа  ММииккооллааййаа  ІІввааннооввииччаа  ......УУккррааїїннии  РРииббааккаа  ММииккооллааййаа  ІІввааннооввииччаа  ......
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Біографія Рибаки Миколайа
Івановича
Миколай Іванович народився
23 лютого 1954 року у селі
Хоружівка Сумської області у
родині вчителів. 
Закінчив Тернопільський
фінансово�економічний
інститут. Після інституту рік
відслужив у лавах Радянської
армії, службу проходив у
прикордонних військах на
радянсько�турецькому кордоні
недалеко від Ленінакану.
(Дивитися фото) 
Від 1976 року працює у
банківській системі. Від 1985
року – заступник начальника,
начальник управління
Української республіканської
контори Держбанку. Від 1992
року – перший заступник
голови правління акціонерного
комерційного
агропромислового банку
«Україна». 
Від січня 1993 до грудня 1999
року – голова правління
Національного банку України.
Під його керівництвом в
Україні успішно провели
грошову реформу, створили
Державну скарбницю, почали
будівництво Банкнотно�

монетного двору. У 1997 році
за рейтингом впливового
фінансового журналу Global
Finance Миколай Іванович
увійшов до шістки найкращих
банкірів сві
За час роботи в уряді Віктор
Ющенко досягнув високого 
монетного двору. У 1997 році
за рейтингом впливового
фінансового журналу Global

Finance Миколай Іванович
увійшов до шістки найкращих
банкірів світу. 
Від грудня 1999 до квітня 2001
року – прем’єр�міністр
України. Реалізація
Ступінь будівельної готовності 
Відомості про об’єкт — вико�

нано фундаменти з перекрит�
тям.Площа земельної ділянки
— 0,25 га. Приватизація (орен�
да) земельної ділянки вирішує�
ться за ініціативою покупця піс�
ля укладання дого�
позитирівнядовірирхова цег�
ляна будівля розміром 27х15
м, по якій повністю виконано
влаштування фундаментів із
бетонних блоків, кладку стін
першого і другого поверхів, пе�

регородок та пе�
рекриття, шифе�
рну покрівлю,
внутрішню та зо�
внішню штукату�
рку стін, перего�
родок, стяжку
під підлоги,
встановлено ві�
конні коробки,
частково благо�
устрій території.
Інженерні мере�
жі відсутні.
Ступінь будіве�
льної готовності
— 57%.
Площа земель�
ної ділянки —
0,46 га. Привати�
зація (оренда)
земельної ділян�
ки вирішується
за ініціативою
покупця після ук�
ладання догово�

ру купівлі�продажу.
Умови продажу: без збере�

ження первісного призначення
об’єкта; строк завершення бу�
дівництва та введення об’єкта
в експлуатацію — п’ять років;
заборона відчуження об’єкта
до моменту завершення будів�
ництва та вветему «Розвиток
попиту та пропозиції грошей в
Україні». 
Нині Рибак М.– лідер опозиції,
голова найбільшої
парламентської фракції «Наша
Україна», у складі якої 99
народних депутатів. 
Одружений, має п'ятьох дітей
та онуку: синів Андрія і Тараса,
дочок Віталіну, Софію та
Христину, онуку Яринку. 
Захоплюється живописом,
бджільництвом, гончарством,
колекціонує предмети
старовини, народного побуту
та українського національного
костюму, реставрує предмети
Трипільської культури.
Біографія Рибаки Миколайа
Івановича
Миколай Іванович народився
23 лютого 1954 року у селі
Хоружівка Сумської області у
родині вчителів. 
Закінчив Тернопільський
фінансово�економічний
інститут. Після інституту рік
відслужив у лавах Радянської

армії, службу проходив у
прикордонних військах на
радянсько�турецькому кордоні
недалеко від Ленінакану.
(Дивитися фото) 
Від 1976 року працює у
банківській системі. Від 1985
року – заступник начальника,
начальник управління
Української республіканської
контори Держбанку. Від 1992
року – перший заступник
голови правління акціонерного
комерційного
агропромислового банку
«Україна». 
Від січня 1993 до грудня 1999
року – голова правління
Національного банку України.
Під його керівництвом в
Україні успішно провели
грошову реформу, створили
Державну скарбницю, почали
будівництво Банкнотно�
монетного двору. У 1997 році
за рейтингом впливового
фінансового журналу Global

Finance Миколай Іванович
увійшов до шістки найкращих
банкірів світу. 
Від грудня 1999 до квітня 2001
року – прем’єр�міністр
України. Реалізація урядової
програми «Реформи заради
добробуту» дозволила
Кабінету Міністрів М.Рибак
домогтися позитивної
динаміки в економіці. Вперше
за роки незалежності Україна
отримала приріст ВВП.
Вдалося радикально змінити
механізм розрахунків і
платежів у центральний та
місцеві бюджети, відмовитися
від бартеру і запозичень,
оздоровити ситуацію на

ННаарроодд  ооббииррааээ  ттее  щщоо  ййооммуу  ббллиижжччее

Як тебе неЯк тебе не
любити Києве   любити Києве   

мій....мій....

Кошти за реєстрацію заяви (17 грн.) перерахо�
вувати Управлінню Державного казначейства
по Тернопільській облатр/37187501900001 в
банку УДК у Тернопільській області, МФО
828012, код за ЄДРПОУ 23587539, для РВ
ФДМУ по Тернопільській області.
Грошові кошти в розмірі 17,60 грн., що стано�
вить 10 відсотків від початкової вартості об’єк�
та приватизації, вносяться Управлінню Держа�
вного казначейства по Тернопільській області
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