
Десять тисяч жителів Харків-

ської області потрапили 

до відкритого Єдиного реєст-

ру боржників аліментів, 

який запрацював з початку 

лютого. Загальна сума, яку 

батьки заборгували своїм ді-

тям, не сплативши аліментів 

за півроку й більше, у регіоні 

сягає близько 32 мільйонів 

гривень.

Серед районів Харківської об-
ласті, які лідирують за боргами по 
аліментах, – Красноградський. 
А все через одного з батьків, який 
не виплатив своїй дитині суму, що 
перевищує 190 тисяч гривень. 
Після розлучення його колиш-
ній дружині довелося через суд 

вибивати гроші на утримання ди-
тини. Документ перебуває на ви-
конанні вже одинадцять років, з 
2007 року.

– Така велика сума набігла на 
рахунок боржника через висо-
кий рівень середньої заробітної 
плати в цьому районі, – розповіла 
в. о. заступника начальника Управ-
ління – начальник відділу органі-
зації та контролю за виконанням 
рішень Управління державної ви-
конавчої служби Головного тери-
торіального управління юстиції 
у Харківській області Людмила 
Огурцова. – За весь час виконавча 
служба намагалася усіма метода-
ми, які передбачені нормами чин-
ного законодавства, притягнути 
боржника до відповідальності. Але 
не вдалося.

Але такі кругленькі суми – яви-
ще відоме не тільки на Красно-

градщині, кажуть в управлінні. 
В інших районах теж є батьки, які 
заборгували своїм дітям понад 
100 тисяч гривень. Вони прожи-
вають у Первомайському та Харків-
ському районах.

– Приміром, у Харкові був ви-
падок, коли харків’янка на інва-
лідному візочку приїжджала до 
виконавчої служби і просила ро-
зібратися з чоловіком, який не 
платить аліментів на дитину. Пра-
цівники нашої виконавчої служ-
би наклали арешт на автомобіль 
цього чоловіка. А він, у свою чер-
гу, подав позов до суду на дії дер-
жавного виконавця. Тобто чоловік 
категорично не хоче сплачувати 
аліменти і не розуміє відповідаль-
ності, – розповіла начальник Го-
ловного територіального управ-
ління юстиції у Харківській області 
Тетяна Єгорова.

За її словами, серед злісних не-
платників аліментів не тільки зви-
чайні жителі області, а й відомі осо-
би, приміром, екс-нардепи.

Людмила Огурцова повідоми-
ла, що поширеною проблемою у 
стягуванні аліментів, принаймні 
до 2018 року, було те, що борж-
ник міг не працювати офіційно та 
не отримувати заробітної плати, 
тож вираховувати борг було ні з 
чого. 

Зараз до цих боржників вжи-
вають усіх заходів, передбачених 
нормами чинного законодавства, 
яке, до речі, нещодавно оновили. 
Саме завдяки цьому в управлінні 
юстиції сподіваються на те, що 
злісних неплатників все ж таки 
вдасться притягнути до відпові-
дальності. 

Докладніше про новий алі-

ментний закон у дії – на с. 3. 

Марічка ЗОРЯНСЬКА

кореспондент

Олександр УШАКОВ

кореспондент
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Більш ніж чотири місяці у Балаклійсько-
му районі поширюється небезпечне інфек-
ційне захворювання. І хоча першоджерело, 
де крився збудник гепатиту А, фахівці ви-
явили, інфекція й далі передається від лю-
дини до людини. Зараз серед жителів двох 
селищ проводять щеплення, але повністю 
вирішити проблему сподіваються, тільки 
побудувавши централізований водогін.

Перші масові виявлення вірусу серед 
жителів селища Андріївка, що в Балаклій-
ському районі, медики почали реєструвати 
12 жовтня. Нагадаємо, тоді за тиждень із 
підозрою на гепатит А до місцевої районної 
лікарні звернулися семеро осіб, серед них – 
двоє дітей. Інфекція поширювалася й далі, 
і 21 листопада там уже зареєстрували 29 ви-
падків захворювання на вірусний гепатит.

Тоді ж фахівці Харківського обласно-
го лабораторного центру МОЗ України та 
Управління Держпродспоживслужби у Хар-
ківській області збудник інфекції знайшли у 
шахтних колодязях та свердловині приват-
них домоволодінь. Результати досліджень 
показали, що з 24 проб у чотирьох криницях 
за різними адресами (три приватні, одна 
громадська) знайшли фекальне забруд-
нення.

– При обході домоволодінь ми перевіри-
ли розташування вигрібних ям та з’ясували, 
що вони були негерметичні. Також організо-
ваного вивезення рідких нечистот у селищі 
не було, і каналізацію було організовано 
неналежним чином. Стало зрозуміло, що до 
води поверхневого горизонту збудник міг 
потрапити саме з рідких нечистот, – розпо-
віла начальник Управління державного на-
гляду за дотриманням санітарного законо-
давства Тетяна Колпакова.

Більше про це – на с. 4. 

Гепатит в Андріївці:
хвороба є, 
епідемії немає

Індекс
Найменуван-

ня 
Кількість 

на тиждень

Вартість передплати, грн

Редакційна Укрпошта* Електронна**
1 міс. 6 міс. 1 міс. 6 міс. 1 міс.

08755 «СК» (сб) 1 13,00 78,00 16,5 99,00 –
61155 «СК» (чт, сб) 2 21,15 126,90 28,15 168,9 20,80
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Триває

передплата

на «Слобідський край» 

2018 року! 
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ГАЗЕТА «СЛОБІДСЬКИЙ КРАЙ» ЗМІНЮЄ ДНІ ВИХОДУ!
Тривалий час редакція газети «Слобідський 

край» отримувала скарги від читачів, особливо з 
віддалених від Харкова населених пунктів, щодо 
несвоєчасної доставки видання. Зокрема, нам 
повідомляли, що номер, який датується четвергом, 
люди отримували тільки в суботу, а номер від 
суботи – навіть у середу. Ми з’ясували, що це 
головним чином пов’язано з графіком роботи 

поштових відділень, які забезпечують доставку 
газет. 

Ми робимо все, щоб ви отримували корисну, 
цікаву, актуальну інформацію вчасно. Для нас 
важливий кожний читач!  Тому «Слобідський край» 
змінює дні виходу газети для більш оперативної 
доставки свіжих номерів. Отже, з 1 березня 
номер «Діловий», який зараз виходить 

у четвер, розповсюджуватиметься у вівторок. 
А номер «Вихідний» (із програмою телепередач 
на наступний тиждень) виходитиме замість 
суботи у четвер. 

Шановні читачі, ваші улюблені рубрики, 
тематика, додатки номерів «Діловий» та «Вихідний» 
залишаться без змін. 

Дякуємо, що залишаєтеся з нами!
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Цього року в шістьох школах нашо-

го регіону проведуть капітальний 

ремонт для покращення їх енерго-

ефективності. Тепліше в школах 

регіону буде завдяки Державному 

фонду регіонального розвитку 

(ДФРР), який виділив на це понад 

58 мільйонів гривень.

Минулого четверга, 22 лю-
того, члени комісії з оцінки та 
забезпечення проведення по-
переднього конкурсного від-
бору інвестиційних програм і 
проектів регіонального розвит-
ку визначили шість шкіл Хар-
ківської області, які будуть 
реконструйовані. На капітальний 
ремонт цих навчальних закла-
дів ДФРР виділив 58 мільйонів 
607 тисяч гривень.

За словами заступника го-
лови Харківської облдерж-
адміністрації Євгенія Шахнен-
ка, ці кошти підуть на утеплення 
фасадів, ремонт покрівель шкіл 
та упорядкування територій. 
Наступного року в цих шко-
лах проведуть внутрішні ро-
боти та придбають необхідне 
обладнання.

Тож у цю щасливу шістку 
потрапили такі навчальні за-
клади: Балаклійська ЗОШ I–
III ступенів № 6 (на капремонт 
виділено 7 мільйонів гривень), 
Краснопавлівська ЗОШ I–
III ступенів Лозівського району 
(8 мільйонів гривень), Олек-
сіївський НВК Первомайського 
району (9 мільйонів гривень), 
Барвінківська ЗОШ I–III ступе-
нів № 1 (9,7 мільйона гривень), 
ліцей № 1 у Змієві (11,2 мільйо-
на гривень) та ЗОШ I–III сту-
пенів у селі Пархомівка Крас-
нокутського району (понад 
13,7 мільйона гривень).

За словами заступника го-
лови Краснокутської райдерж-
адміністрації Юрія Кузуба, най-
уразливішими місцями школи є 
покрівля та фасад.

– Будівля, в якій базується шко-
ла, побудована більш ніж 45 років 
тому – в 1972 році. За цей час, 
звісно, були ремонти, але, так би 
мовити, точкові. Ми ремонтували 
систему опалення, встановлювали 
твердопаливні котли тощо, втім, 
такої масштабної «реанімації», 
яка планується, ця школа ще не 
бачила, – розповів Юрій Кузуб. – 
На цій будівлі дуже м’яка покрів-
ля, тому тече дах, вода йде в класи 

і коридори, через що утворюється 
вогкість. Також фасад потребує 
набагато кращого, адже стіни там не 
дуже товсті. Тому виділені гроші 
будуть спрямовані на реконструк-
цію покрівлі (зробимо її шатро-
вою), утеплення фасаду, облашту-
вання відмосток (Водонепроникне 
покриття навколо будівлі. – Авт.) і 
повну заміну тепломереж.

Юрій Кузуб сказав, що цей 
ремонт планують провести під 
час найближчих літніх канікул, 
щоб діти вже 1 вересня пішли в 
«реанімовану» школу. 

За словами заступника на-
чальника Управління з питань 
розвитку транспортної інфра-
структури, торгівлі та фінансо-
вих ресурсів Департаменту еко-
номіки та міжнародних відносин 
ХОДА Ольги Шамаєвої, усього 
на реалізацію інвестиційних 
програм і проектів регіонального 
розвитку, які фінансуватимуться 
з ДФРР, Харківській області ви-
ділили 305 мільйонів гривень.

Наразі до 5 березня триває 
конкурсний відбір проектів з 
впровадження енергоефектив-
них заходів в установах охорони 
здоров’я, які можуть фінансува-
тися коштом ДФРР. 

Уперше в гостях на Харківщині по-

бував посол Італії. Задля зміцнення 

співпраці у різних сферах цього 

року в Харкові заплановано бізнес-

зустрічі двох сторін.

Домовились про проведен-
ня Днів Італії на Харківщині 
та обговорили активізацію 
бізнес-відносин у середу, 
21 лютого, голова Харків-
ської обласної державної ад-
міністрації Юлія Світлична 
та Надзвичайний і Повно-
важний Посол Італійської 
Республіки в Україні Давіде 
Ла Чечіліа. Посол, до слова, 
уперше відвідав Харківщину, 
проте під час зустрічі відзна-
чив, що обізнаний про потен-
ціал регіону.

– Ми знаємо, що Харків – 
центр освіти, науки та еконо-
міки. Італії потрібно активніше 
розвивати співпрацю з вами у 
цих сферах, – відзначив Давіде 
Ла Чечіліа.

Зі свого боку Юлія Світлич-
на презентувала італійській сто-
роні потенціал регіону, акцен-
тувавши увагу на розгалуженій 
промисловості, експортному 
потенціалі та можливостях 
вищої школи області.

– Запрошую представників 
італійського бізнесу на Харків-
щину,  щоб спільно розглянути 
можливі перспективні напрями 
для активізації бізнес-зв’язків. 
Ми вже маємо декілька експор-
терів продукції в Італію, але хо-
чемо розширити цей перелік, – 
сказала голова ХОДА.

Вона також відзначила, що 
активізації відносин між Хар-
ківщиною та Італією сприятиме 
відкриття прямих авіарейсів з 
Харкова до італійського Ріміні, 
яке заплановано цього року.

– Італія – це четвертий ринок 
для українських продуктів і дру-
гий – для Європи, – навів дані 
пан посол. – За останні два роки 
товарообіг між нашими країна-
ми зріс на 25 %. І ми бачимо, 
як відновлюються та розши-
рюються інтереси італійських 

компаній щодо українських. Я по-
вернуся на Харківщину в кінці 
квітня, і мені хотілося б провес-
ти зустріч з представниками біз-
несу тут. Також я отримав ваше 
запрошення на десятий між-
народний економічний форум і 
зроблю все для того, щоб бути 
присутнім на ньому.

Серед перспективних напря-
мів співпраці сторони відзначи-
ли обмін студентами, розширен-
ня можливостей для навчання 

харків’ян італійської мови, зо-
крема на базі Харківського на-
ціонального університету іме-
ні В. Н. Каразіна, та проведення 
спільних наукових заходів, у 
тому числі у сфері астрономії. 
Давіде Ла Чечіліа запевнив, що  
італійська сторона робитиме все 
залежне, щоб велика кількість 
українських студентів поїхала 
навчатися до Італії, отримувала 
гранти та стипендії, які Італія 
може виділити для них.

КОРОТКО

Савелій МЯКУШКО

кореспондент

Тетяна ЛІСНА

кореспондент

Максим ГРЕК, кореспондент

Наступний стрибок «мінімалки». 
Віце-прем’єр-міністр України Пав-
ло Розенко заявив, що підвищен-
ня мінімальної заробітної плати до 
4100 гривень може відбутися по за-
кінченню першого кварталу 2018-го. 
За його словами,  на сьогодні у 
державному бюджеті зафіксовано 
цифру мінімальної заробітної плати 
у 3723 гривні, і за підсумками пер-
шого кварталу Уряд має зрозуміти, 
на скільки  і коли реально підвищити 
мінімальну заробітну плату. 

Добу без тепла. 22 лютого, 
близько 11-ї дня, в центрі Харкова, 
по вул. Шатилівській, сталася аварія 
на теплопроводі діаметром 1000 мм, 
який веде до ТЕЦ-5. Трубу прорвало 
так, що стовпи гарячої пари здійма-
лися на десяток метрів, створюючи 
на вулиці своєрідну сауну. У результаті 
прориву без опалення залишилися 
355 житлових будинків, 19 лікуваль-
них установ, сім шкіл і п’ять дитячих 
садків у Київському та Шевченків-
ському районах Харкова. Уранці 
23 лютого житель одного з будинків 
розповів «СК», що у його помешканні 
було +16 градусів тепла. 

Комунальні служби одразу по-
чали ліквідовувати аварію. Насам-
перед відкачали воду, цей про-
цес завершили близько 20 години 
22 лютого. Після цього почали по-
шук, а потім і ремонт пошкодженої 
ділянки теплопроводу.

За інформацією заступника 
голови Харківської облдержадмі-
ністрації Євгенія Шахненка, аварію 
на теплопроводі усунули близько 
сьомої ранку 23 лютого – роботи 
тривали всю ніч. Удень же почалося 
заповнення водою системи. Його 
завершили об 11–12 годині дня. Вже 
по обіді тепло з’явилося в об’єктах 
соцсфери, а згодом і в житлових бу-
динках. 

Скільки нас. Головне управ-
ління статистики у Харківській об-
ласті оприлюднило дані про демо-
графічну ситуацію в нашому краї за 
2017 рік. За попередніми даними, на 
1 січня 2018-го чисельність наявно-
го населення у Харківській області 
складала 2 мільйони 694 тисячі осіб. 
Як засвідчують цифри, упродовж 
минулого року чисельність населен-
ня області зменшилась на 7181 осо-
бу. Відбулось це за рахунок при-
родного скорочення на 19250 осіб. 
Водночас міграційний приріст ста-
новив 12069 осіб. 

Народилося минулого року у 
нашій області 21631 немовля, що 
на 2373 немовлята (або на 9,9 %) 
менше, ніж у 2016-му. Із початку 
року в області було зареєстровано 
40881 померлого, що на 1348 (або 
на 3,2 %) менше, ніж у 2016-му.

СУДОВЕ ОГОЛОШЕННЯ

Р о з гл я д  с п р а в и 
638/862/18 за позовом 

Тарасової Ганни Олегівни до 
Тарасова Андрія Анатолійо-
вича, третя особа – Служба у 
справах дітей по Шевченків-
ському району Департаменту 
служб у справах дітей Харків-
ської міської ради, про надан-
ня дозволу на виїзд дитини з 
України без згоди та супроводу 
батька призначений до слу-
хання на 02 березня 2018 р.
о 09.45 у приміщенні Дзер-
жинського районного суду 
м. Харкова за адресою: м. Харків, 
просп. Перемоги, 52в, каб. 109
(с. Омельченко К. О.). У разі 
неявки у судове засідан-
ня справа буде розглянута за 
відсутності відповідача.

Суддя К. О. Омельченко.

Ó Õàðêîâ³ ïðîéäóòü 
Äí³ ²òàë³¿

Ïðèïèíèòü òåêòè, ³ áóäå òåïë³øå
Які школи області чекають капітального ремонту
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(Продовження. Початок на с. 1) 
Нагадаємо, 6 лютого набув 

чинності раніше прийнятий 
Закон № 7277 «Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилен-
ня захисту права дитини на 
належне утримання шляхом 
вдосконалення порядку приму-
сового стягнення заборгованос-
ті зі сплати аліментів». Згідно 
з новаціями у Законі, батьків-
боржників можуть позбавити 
права виїзду за кордон, поки 
заборгованість не буде погаше-
но. Також неплатнику аліментів 
можуть заборонити керувати 
автомобілем, користуватися 
зброєю та ходити на полювання. 

А для тих, хто не приховує 
своїх статків та дійсно не має, чим 
сплатити борг, законотворці пе-
редбачили свій вихід із ситуації.

– Якщо в боржника є забор-
гованість за шість місяців і він 
має майно, то буде накладатися 
арешт, приміром, на авто, бу-
динок або те, що знаходиться 
в будинку. А якщо людина ніде 
не працює, то Законом перед-
бачено 120–240 годин суспільно
корисних робіт. Відпрацюй, 
отримай заробітну плату та по-
гаси борг своїй дитині. В облас-
ті достатньо вулиць, які потріб-
но підмітати, та інших місць, які 
потрібно прибирати, – зауважи-
ла Тетяна Єгорова.

Ще одна новація, що за-
працювала разом із Законом, – 

відкритий загалу Єдиний 
реєстр боржників аліментів, 
куди вже потрапили 10 ти-
сяч жителів Харківської області.

– Цей реєстр було створе-
но для психологічного тиску на 
боржників. Є там і жінки, але 
більшість – чоловіки. Я думаю, 
цим людям буде вкрай неприєм-
но, що вони потрапили до такого 
ганебного списку, – додала на-
чальник Головного управління.

Загалом, у регіоні, за інформа-
цією Головного територіального 
управління юстиції у Харків-
ській області, станом на 15 лю-
того з початку року кількість 
виконавчих документів про стяг-
нення аліментів сягала 32 155. 
На утримання 22 318 дітей пра-
цівники виконавчої служби стяг-
нули з батьків-боржників понад 
11 мільйонів гривень.

Саме за допомогою таких 
нововведень планують розби-
ратися зі злісними боржниками 
та стягувати з них гроші. А для 
кращого контролю за дотриман-
ням державними виконавцями 
вимог законодавства, на Хар-
ківщині створили Регіональний 
штаб з координації, моніторин-
гу та контролю за станом ви-
конання рішень про стягнення 
аліментів, перше засідання яко-
го відбулося 20 лютого. До речі, 
такі штаби з’явилися в усіх об-
ластях країни.

– Кожен державний викона-
вець повинен якісно виконувати 

свою роботу та докладати мак-
симальних зусиль для того, 
щоб кожна дитина отримала 
аліменти. А ні – то ми готові до 
кадрових змін, – додала Тетяна 
Єгорова.

За її словами, штаби взаємо-
діють з органами Національної 
поліції, Державної прикордонної 
служби, соціального захисту на-
селення, а також з утвореними 
Міністерством юстиції мобіль-
ними групами з ліквідації забор-
гованості зі сплати аліментів.

– Національна поліція об-
межуватиме право боржників 
керувати авто та користуватися 
зброєю, а також право на мис-
ливство, виїзд за кордон, – по-
відомив начальник відділу роз-
слідування злочинів у сфері 
господарської та службової 
діяльності Слідчого управління 
Національної поліції у Харків-
ській області Артем Настенко. – 
За злісне ухиляння від сплати 
аліментів людина підпадає під 
статті 164 та 165 Кримінального 
кодексу України.

Також він нагадав, що за не-
сплату аліментів передбачено 
адміністративну відповідаль-
ність, за відмову від суспільно 
корисних робіт – адміністратив-
ний арешт, термін якого не пере-
вищує 15 діб. А якщо боржник і 
далі ухиляється від вимог зако-
нодавства, то його можуть при-
тягнути до Кримінальної відпо-
відальності.

Національні асоціації місцевого са-

моврядування готові долучитися до 

реалізації Концепції реформування 

системи професійного навчання по-

садовців і депутатів.

Президент Української асоціа-
ції районних та обласних рад,
голова Харківської обласної ради 
Сергій Чернов під час колегії На-
ціонального агентства України з 
питань державної служби висло-
вив переконання, що вітчизня-
ний досвід підготовки кадрів для 
органів місцевого самовряду-
вання цілком логічно збагатити 
закордонними практиками. Там 
цю функцію покладено на про-
фесійні Асоціації.

– Процес навчання та підви-
щення рівня кваліфікації потре-
бує певної координації та органі-
заційних дій. Вважаю логічним, 
аби такі функції взяли на себе 
національні асоціації місцево-
го самоврядування. В Україні це 
Всеукраїнська асоціація сільських 
та селищних рад, Асоціація міст 
України, Українська асоціація 
районних та обласних рад. У цьо-
му напрямі діяльність асоціацій 
має відбуватися у тісній взаємодії 
з Національним агентством Украї-
ни з питань державної служби, 
Національною академією держав-
ного управління при Президентові 
України та її регіональними під-
розділами, а також іншими вищи-
ми навчальними закладами, – ви-
словив думку Сергій Чернов.

Він нагадав, що 1 грудня 
2017-го Кабінет Міністрів Украї-
ни своєю Постановою схвалив 
Концепцію реформування систе-
ми професійного навчання дер-
жавних службовців, голів місце-
вих державних адміністрацій, їх 
перших заступників та заступ-
ників, посадових осіб місцево-
го самоврядування та депутатів 
місцевих рад.

На думку голови облради, по-
будова системи навчання немож-
лива без створення мотивацій-
ного механізму, який не просто 
стимулює, а ставить службовця 
перед необхідністю постійного 
оновлення й удосконалення осо-
бистих знань і навичок.

Він також сформулював зав-
дання, які мають бути вирішені 
для формування ефективної на-
ціональної моделі підготовки кад-
рів місцевого самоврядування. 
Серед них – реалізація Концеп-
ції реформування системи про-
фесійного навчання посадовців; 
запровадження ринкового підхо-
ду надання освітніх послуг у цій 
сфері; створення координаційно-
го центру для реалізації страте-
гії, контролю якості послуг, для 
своєчасного реагування на запи-
ти у підвищенні знань та нави-
чок; формування ефективної та 
незалежної системи оцінки якос-
ті; створення системи підготовки 
та сертифікації тренерів, а та-
кож бази тренерів; передбачати 
кошти у власних бюджетах для 
навчання депутатів та працівни-
ків виконавчих апаратів.

РЕКЛАМА

Максим ГРЕК

кореспондент

e-mail: info22.slk@gmail.com 
Адреса редакції: Держпром, 6 під’їзд, 7 поверх, 

м. Харків, 61022

Àñîö³àö³¿ ìîæóòü 
ãîòóâàòè êàäðè 
äëÿ ñàìîâðÿäóâàííÿ

Норвежско-литовской компании на постоян-
ную работу требуется менеджер по персоналу

Требования: хорошие знания работы на ком-
пьютере, инженерно-техническое образование 
(преимущество), знание английского языка, опыт 
работы с персоналом.

Мы предлагаем: офис в Харькове, все 
необходимые условия, средства связи, стабиль-
ная и вовремя выплачиваемая зарплата, условия 
оплаты договорные, перспектива карьерного роста.

CV присылать: marketing@westindustrier.com 
Контактный телефон: +370 640 18720, +370 620 88001, 
+37062060662.

ДОЗВІЛ 
НА СВЕРДЛОВИНИ, 
ВИКИДИ В АТМОС-

ФЕРУ, ПРОМИСЛОВІ 
ВІДХОДИ!

ТОВ «НТП» РЕСУРС»
пропонує розробку та 
подальше отриманя до-
зволів для юридичних 
осіб та ФОП, згідно за-
кону України. Сайт 
w w w. b i o s f e r a . b i z . u a 
Тел.: 057 761 54 40, 
097 909 28 28.

Втрачений студентський квиток ХГПА 
на ім’я Жувак Альони Сергіївни, серія 
ХА, номер 11788194, вважати недійсним.

Продам НОВЫЙ автомобиль 
ЗАЗ Sens. Первый платеж – 9139 грн. 
Тел.: 0963298456, Алена.

КУПЛЮ КОРОВ, ЛОШАДЕЙ. 
Вынужд. дорез. 0988950266, 09904114561. Куплю коров, быков. Вынужденный дорез. 

Самовывоз. Т. 0985738145; 0934090854.

Куплю ваш автомобіль, будь-якої марки, 
в будь-якому стані. 0635709005, 0509986818, 
0680796735.

Куплю корів, биків, телиць без забою. 
Тел.: 098-59-00-300, 050-710-39-07.

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ХЛАМ! Вывоз, 
демонтаж. Тел. 0738050083, 0958050083.

Лечение алкоголизма. Кабинет доктора 
Ананьева. Ул. Дарвина 9. Л. АД № 063966 
МОЗУ от 12.07.2012 г. Т. 099-959-39-91.

Ïîëþâàííÿ íà áîðæíèê³â:
ÿê ïðàöþº íîâèé çàêîí 
ïðî àë³ìåíòè
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Áàòüê³âñüê³ ì³ëüéîíè 

25 215 постанов 
про встановлення 
тимчасового 
îáìåæåííÿ áîðæíèêà 
ó ïðàâ³ âè¿çäó çà ìåæ³ 
Óêðà¿íè

ªäèíèé ðåºñòð 
ÁÎÐÆÍÈÊ²Â ÀË²ÌÅÍÒ²Â 
âêëþ÷àº

Ñê³ëüêè ÀË²ÌÅÍÒ²Â Ç²ÁÐÀËÈ ç 
ïî÷àòêó ðîêó 
(станом на 16 лютого)

по Харківській області – 
10 òèñÿ÷ îñ³á

по Україні – 
324,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü 
на користь 434 295 дітей

Çà 10 äí³â ç ïî÷àòêó ä³¿ çàêîíîäàâ÷èõ íîâîââåäåíü 
(з 6 лютого 2018 року) державними виконавцями винесено

à 

по Україні – 
ïîíàä 75 òèñÿ÷ îñ³á

по Харківській області – 
11 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 
на користь 22 318 дітей

ç 

ãðèâåâåíüíüüíü

21 771 постанову 
про тимчасове 
обмеження 
боржників у 
ïðàâ³ êåðóâàòè 
òðàíñïîðòíèìè 
çàñîáàìè

21 364 постанови 
про тимчасове 
обмеження 
ó ïðàâ³ 
êîðèñòóâàííÿ 
çáðîºþ

21 188  постанов 
про тимчасове 
обмеження 
ó ïðàâ³ 
ïîëþâàííÿ
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Марина ФРАНЦЕВИЧ

кореспондент

Сучасними пожежно-рятувальними 

автомобілями обзавелися три 

райони нашої області. І це лише 

початок оновлення матеріально-

технічної бази державної служби 

надзвичайних ситуацій, обіцяють 

у Радикальній партії.

Цього тижня, 20 лютого, авто-
парк харківських рятувальників 
поповнився шістьома сучасними 
пожежно-рятувальними автомо-
білями на базі шасі МАЗ. Нову 
техніку придбано Державною 
службою з надзвичайних ситуа-
цій за гроші державного бюдже-
ту і передано на бойове чергу-
вання до рятувальних частин 
Шевченківського, Московського і 
Основ’янського районів Харкова, 
а також Краснокутського, Перво-
майського та Балаклійського 
районів Харківської області.

Як розповіли у Головному 
управлінні ДСНСУ у Харківській 
області, ці автомобілі здатні до-
лати бездоріжжя, вивозять чотири 
тонни води та 500 літрів піноутво-
рювача, мають на озброєнні спе-
ціальний механічний рятувальний 
інструмент і комфортну кабіну 
для особового складу.

– Ми відчуваємо увагу, яку при-
діляє керівництво держави роботі 

рятувальників. Це і покращення 
грошового забезпечення праців-
ників ДСНС, і матеріально-техніч-
ного оснащення. Ми отримуємо 
нові прилади та обладнання для 
гасіння пожеж, нові захисні апара-
ти, – сказав очільник ГУ ДСНСУ 
у Харківській області Олександр 
Волобуєв. – Із особливою місією у 
Харківський гарнізон прибув на-
родний депутат Олег Ляшко. Це лю-
дина, яка разом із командою ініціює 
у Парламенті всі ті пропозиції для 
покращення нашої роботи.

Лідер Радикальної партії Олег 
Ляшко долучився до церемонії 
передачі такої життєво необхід-
ної техніки. Разом із колегою по 
фракції Альоною Кошелєвою він 
вручив подяки, іменні годинники 
та премії працівникам 2-ї Держав-
ної пожежно-рятувальної частини 
Харкова.

– Уперше за десять років 
ми добилися для рятувальників 
виділення 90 млн грн на при-
дбання та реконструкцію житла. 
В Україні багато недобудованих 

приміщень, зокрема й на Харків-
щині, і ці гроші підуть на їх рекон-
струкцію. Також вибили мільярд 
гривень на нову техніку і облад-
нання, підняли мінімальну зарп-
лату до 7000 грн, – сказав під час 
спілкування з особовим складом 
частини Олег Ляшко.

Сучасні пожежні автомобілі, 
які отримали рятувальники Хар-
ківщини, дозволять їм оператив-
ніше реагувати на надзвичайні 
ситуації та події. На сьогодні в 
Харківському гарнізоні ДСНС 

є вже 11 таких машин, які стали 
на бойове чергування протягом 
останніх двох років. Народний 
депутат пообіцяв, що на цьому 
справа не завершиться.

– Для Харківської області, де 
живе понад два мільйони людей, 
такої техніки замало, тому зро-
бимо все, щоб у цьому році як 
мінімум десять-п’ятнадцять авто-
мобілів знову було вручено для 
області, задля порятунку життів 
наших людей, – сказав Олег Ляшко. 

Він нагадав, що минуло-
го року рятувальники зберегли 
життя 3500 українцям. Тому 
найголовніше, вважає лідер Ра-
дикальної партії, щоб держава 
гідно оцінювала їх роботу.

–  Позаминулого року зар-
плата рятувальників була одна з 
найнижчих по країні – 3000 грн. 
Це несправедливо, і я зроблю 
так, щоб у вас була заробітна 
плата на рівні військових і полі-
цейських, не менше 8–10 тис. грн 
на місяць, тому що ваша робота 
не менш відповідальна, важлива 
і небезпечна. І держава має це 
цінувати, – звернувся до праців-
ників ДСНС Олег Ляшко. 

Крім цього, команда Ради-
кальної партії виступає з ініціа-
тивою відновлення в Украї-
ні обов’язкового пожежного 
нагляду.

Ðÿòóâàëüíèêè îáëàñò³ îòðèìàëè 
íîâó òåõí³êó â³ä Ëÿøêà

(Продовження. 
Початок на с. 1) 

Після того як медики під-
твердили, що збудником 
інфекції є вода, селищна 
рада за кошт місцевого бю-
джету організувала підве-
зення якісної питної води. 
У місцевих шахтних коло-
дязях починають проводити 
дезінфекцію, а в автобусах 
і залізничному транспорті, 
якими користуються місце-
ві жителі, установлюють де-
зінфекційний режим. Також 
у транспорті та публічних 
місцях розмістили інформа-
ційні матеріали з рекомен-
даціями щодо профілактики 
захворювання. Паралельно у 
селищі медики проводять об-
ходи, під час яких за весь час 
(з початку перших випадків 
до лютого 2018 року) вдалося 
виявити шість інфікованих. 

Але попри це, спалахи гепа-
титу А серед місцевих жителів 
тривали. І вже на кінець року 
кількість захворілих зросла 
до 34. У новому році тенденція 
продовжилася, хоч і не так ма-
сово: за січень до центральної 
клінічної районної лікарні було 
доставлено ще шість пацієнтів 
з діагнозом гепатит А, і загаль-
на кількість захворілих зросла 
до 40. 

За лютий у Балаклійсько-
му районі зафіксували лише 
один випадок гепатиту А. 
Але причиною захворювань 
серед людей, які фіксували 
з нового року, була вже не вода, 
а контактно-побутові зв’язки. 

До так званого сімейного 
вогнища фахівці віднесли й 

останній випадок із захворілим 
чоловіком. Він, імовірно, зара-
зився гепатитом від дружини 
або дитини, які перехворіли ра-
ніше. Його медики зареєстру-
вали 13 лютого.

– Про зараження від води 
вже не йдеться, бо дали свій 
ефект проведені заходи, зо-
крема – дезінфекція колодя-
зів, – розповіла Тетяна Колпа-
кова.

За її інформацією, із 41 лю-
дини, яка захворіла на гепатит 
у районі, 19 дітей. Усі хворі 
лікувалися в місцевій районній 
лікарні, адже перебіг захво-
рювання проходив у легкій 
та середній формах.

– Основна причина поши-
рення інфекції серед сімейних 
вогнищ приховується у недо-
триманні вимог санітарної гі-
гієни, – повідомила заступник 
начальника Управління охо-
рони здоров’я ХОДА Галина 
Сіроштан. – Річ у тому, що ві-
рус гепатиту А дуже легко про-
никає у шлунково-кишковий 
тракт і викликає захворювання. 

У сусіднє селище Донець, де 
теж зафіксували чотирьох хво-
рих, інфекція дісталася теж че-
рез контактно-побутові зв’язки.

– Жителі Донця або про-
живали із хворими, або ж 
працювали разом, – додала 
фахівець.

Галина Сіроштан пояснила, 
що спалах вірусного гепатиту має 
циклічний характер. Приміром, у 
2014 році на Харківщині фіксу-
вали пік захворювання, а всі інші 
роки траплялися лише поодинокі 
випадки. На сьогодні, якщо про-
аналізувати інтенсивний показ-
ник захворюваності гепатитом 
на 100 тисяч населення, то по 
Балаклійському району він скла-
дає 1,5 %, по області – 4,6 %, при 
загальноукраїнському – 7,34 %.

– Ми маємо захворювання, 
але воно не критичне, тому на 
сьогодні говорити про епідемію 
ми не можемо, – додала Галина 
Сіроштан.

Зараз в Андріївці продо-
вжують підвозити питну воду 
населенню. Людей, до речі, 
переконали укласти договір 
з місцевим комунальним під-
приємством, яке вивозитиме 
нечистоти. 

Але попитом привізна 
вода не користується, розпо-
віли в Андріївській селищній 
раді.

– Двічі на тиждень – у поне-
ділок і четвер – у селище без-
коштовно завозять якісну воду. 
Ще з початку підвезення роз-
рахували вісім літрів на особу, але 
вода у цистерні залишається, –
розповіла секретар селищної 

ради Вікторія Сафонова. – 
Люди не довіряють аналізам і 
продовжують вживати власну 
воду.

Також у селищі триває де-
зінфекція води у колодязях та 
свердловинах, але цей захід 
серед населення непопулярний.

– Основна маса людей від-
мовляється, адже дезінфіковану 
воду потрібно кудись зливати, 
а взимку це зробити важко, – 
додала Вікторія Сафонова.

Ще в Андріївці триває вак-
цинація. На останню районна 
влада виділила 71,3 тис. грн, 
на які закупили 193 дози вак-
цини. Станом на 20 лютого 
щеплення було проведено вже 
127 особам.

Також для комплексного 
вирішення питання в сели-
щі готуються до будівництва 
глибоководної свердловини. 
На проектно-кошторисну до-
кументацію під будівництво 
водогону із районного бюд-
жету теж виділили кошти – 
697 тис. грн.

Саме централізоване водо-
постачання, а в подальшому й 
будівництво системи каналіза-
ції, може розв’язати проблему, 
пояснює Тетяна Колпакова, 
адже сьогодні тільки части-
на жителів (менш ніж 30 %)
Андріївки користується ним. 
Більшість використовують 
воду із шахтних колодязів 
і свердловин.

– Централізоване водо-
постачання безпечніше, якість 
води тут краще контролюєть-
ся, а також існує значно менше 
ризиків для забруднення 
води, – додала фахівець.
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ПОНЕ ДІЛОК, 26 лютого

ВІВТОРОК, 27 лютого

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 
18.05, 21.00 Новини

06.35, 07.05, 08.05, 
09.05 Доброго ранку, 
країно!

09.40 Д/с «Останній шанс 
побачити»

11.00, 22.05 Зимові 
Олімпійські ігри-2018. 
Кращі виступи

12.00 Смачні історії
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.35 М/с «Чорний Джек»

17.30 Д/ф «Жива природа»
17.50 Новини. Світ
18.20, 21.30 Тема дня
18.35 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
19.25 Посттравматичний 

синдром
20.25 Наші гроші
21.50 Зимові Олімпійські 

ігри-2018. Післямова
УТ-2, «1+1»

05.00, 20.30 Секретні 
матеріали

05.20, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
00.15 ТСН

06.30, 07.10, 08.10, 
09.10 Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля
11.00, 12.20 Міняю жінку
13.00, 21.00 Т/с «За три дні 

до кохання» ●
14.00 Т/с «Школа» ▲
16.00 Т/с «Я знову тебе 

кохаю» ●
17.10 Т/с «Мама» ●
22.00 Інспектор. Міста
23.35, 00.25 Х/ф «Розумник 

Вілл Гантінґ»

ІНТЕР

05.20, 20.00, 02.10 Подробиці
06.00 М/ф
06.10, 22.35 Слідство вели...

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 Ранок 
з «Інтером»

10.15, 12.25, 20.40 Т/с «За-

питайте в осені»

12.45 Х/ф «Будинок,

в якому я живу»

14.50 Речдок
18.00 Стосується кожного
00.25 Т/с «Доярка 

з Хацапетівки-3»

ICTV

05.35, 20.20 Гражданская 
оборона

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Більше ніж правда
11.05 Антизомбі
12.10, 13.15, 01.55 Х/ф «Ін-

тимний словник» ▲
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 22.35 Скетчком 

«На трьох»
15.05, 16.15 Т/с «Володи-

мирська, 15» ▲
17.40, 21.25 Т/с «Поганий 

хороший коп» ▲
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.35 Х/ф «Мій хлопець – 

псих» ▲
СТБ

07.30 Усе буде смачно!
08.25 МастерШеф-5
13.25 Хата на тата
15.25 Містичні історії-4
17.30, 22.00 «Вiкна»-новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»

19.55 Наречена для тата
22.40 Давай поговоримо 

про секс-4
00.40 Один за всіх

5 КАНАЛ

05.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
04.00 Час. Важливо

05.15, 01.15, 04.40 Машина часу

05.40, 00.25 Хроніка дня
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 08.35, 02.25, 

04.15 Огляд преси
06.50, 18.00, 02.15 Час новин. 

Київ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Час новин

07.10, 08.10, 21.25, 
00.15 Час бізнесу

07.15, 08.15, 23.15 Топ дня
07.40 Агрокраїна
08.50 Клуб LIFE
09.15, 17.45 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 

14.10, 15.25, 16.10, 17.10, 
18.10 Інформаційний 
день

19.30 Інформаційний вечір
22.00 За чай.com

НОВИЙ КАНАЛ

05.40, 07.00 М/с «Том 

і Джеррі в дитинстві»

06.55, 08.05 Kids’ Time
08.10 Т/с «Мерлін»

10.00 Т/с «Друзі»

12.50 Т/с «Статус відносин – 

все складно» ●
17.00 Дешево та сердито
21.00 Аферисти в мережах
22.00 Х/ф «Шоу 

починається»

23.50 Х/ф «Астрал: Глава 2» ■
УКРАЇНА

06.30, 07.10, 08.15 Ранок 
з Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Сьогодні

09.30, 02.50 Зірковий шлях
10.30 Свекруха чи невістка
11.20, 03.10 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливості-2
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Обручка 

з рубіном» ●
19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Чужі рідні»

23.30 Т/с «C.S.I: 

Місце злочину» ▲
01.30 Телемагазин

НТН

05.10 Правда життя. 
Професії

06.55 Х/ф «Золота баба»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Слідопит»

10.45 Кримінальні справи
12.30, 17.05 Легенди карного 

розшуку
14.45, 19.00, 23.15, 02.20 Свідок
15.05, 19.30 Т/с «C.S.I: 

кіберпростір-2» ▲
21.20, 00.40 Т/с «Морський 

патруль» ▲
22.15, 23.45 Т/с «Одного 

разу в Ростові» ▲
01.30 Т/с «Коджак»

К1

06.00 Т/с «H
2
O: Просто 

додай води»

06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.20 Файна Юкрайна
09.15, 16.10 Т/с «Беверлі-

Хіллз, 90210»

11.10, 18.00 Орел і решка
19.00 Орел і решка. 

Ювілейний сезон-2
20.00 Орел і решка. 

Перезавантаження
21.00 Орел і решка. 

Рай та пекло
22.00 Вірю – не вірю
00.00 Т/с «Секс у великому 

місті» ▲
ТЕТ

05.40 Корисні підказки
06.00 Байдиківка
06.30 МультиРанок
09.45 Х/ф «Румпель-

штільцхен»

11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»

12.00, 20.00, 02.30 Панянка-
Селянка

13.00, 19.00 4 весілля
14.00 Рятівники
15.00, 03.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
18.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
22.30 ЛавЛавСar-2
00.00 Теорія зради

ОТБ

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 Твій 
ранок www.otb.com.ua

07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 17.00, 
19.00, 20.30 Новини

09.00 Т/с «Блондинка»

09.45 М/ф
12.30, 20.00 Спорттиждень
13.00 Спілкуємося 

англійською
13.40, 19.20 Тема дня
14.10 Фольк-м’юзик
15.10 Д/ф «Вердикт історії»
16.10 РадіоДень «Життя +»
16.30 Суспільний 

університет
17.10 До справи
17.40 Д/ф «Незвичайна 

наука»
18.05 Харків спортивний
18.20 Парк культури
18.30 Покоління успіху
18.45 Об’єктивна реальність
19.50 Лайфхак українською

Р1

20.00 Дитятко. Краще
20.40, 21.45, 22.50, 23.55, 

01.00, 01.50 Новини Р1
20.50 Персона
21.15 Сноб
21.50 Пряма лінія 

у «Вечірньому Харкові»
23.05 Ритм
00.05 Улюблене місто

СИМОН

05.00, 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 
18.30, 18.50, 21.30, 
21.50, 23.00, 01.00, 
03.00 Об’єктив-новини

05.25, 07.55, 09.55, 12.55, 
15.50, 18.55, 21.55, 
23.25, 01.25, 
03.25 Simon-погода

05.30, 14.00 Об’єктив-позиція
05.55, 07.20, 09.25, 12.55, 

14.50, 17.55, 21.25, 
02.45 TV-маклер

06.00 Найбільші битви
07.00, 15.00, 21.00, 02.00, 

04.00 Новини «24»
08.00 Д/с «Армагеддон 

тварин»
08.45 Халі-галі
09.00, 02.30 Конструктивно 

PRO
10.00 Полілог
10.45 Грані часу
11.00, 13.05 Інформаційна 

програма
11.15 Світова кухня
11.25 Факти про здоров’я
12.00 Д/ф «Загадки 

археології»
13.00 Об’єктив-новини. 

Дайджест
14.30, 19.30 Квиток у пригоди
16.00, 19.00, 23.30, 01.30, 

03.30 Насправді
16.30 Тварини – моя сім’я
17.00 Т/с «Життя як життя»

18.00 Будь у курсі
18.45, 21.45 Економіка 

в об’єктиві
20.00 Т/с «Чужі гріхи»

22.00 Вечірній кінозал
00.00 Нічний кінозал

7 КАНАЛ

06.50, 07.50, 19.00, 21.05, 
22.20, 00.45 Погода

07.00, 17.15, 21.10 Мульткраїна
07.20, 09.45, 12.05, 13.05, 14.45, 

15.35, 17.00 ПРІОР
07.30, 08.00, 12.30, 15.00, 19.05, 

20.30, 21.30, 22.30, 
00.10 Харківські вісті

08.25, 13.00, 15.30, 21.00, 
22.50, 00.30 Харківські 
вісті. Спорт

08.35, 19.30, 23.10 Д/ф

09.00 М/ф
09.25, 11.45, 14.00, 15.50, 

17.30, 21.50 MUSIC 
HALL

10.00 КультУРА!
10.35 Гра долі
11.05 Діалоги
12.20, 14.40 Поради адвоката
13.20 Батьківські збори
16.10 Тут і зараз
17.55 Життя, сповнене 

радості
18.30 Пряма мова

МЕГА

06.00, 01.20 Бандитський Київ
07.40, 03.40 Правда життя
08.40, 16.50 Пригоди 

О. Стівенса
09.40 У пошуках краси
10.40 Ілюзії сучасності
11.30 Війна всередині нас
12.30 Підроблена історія
13.20 Прихована реальність
14.10 Паранормальний світ
15.00 Полювання на рибу-

монстра
16.00, 20.50 Скарби 

зі звалища
17.50, 22.40 Незвичайна наука
18.50 Скептик
19.50, 23.40 Вирішальні битви 

Другої світової
21.40 Річкові монстри
00.30 Справжня історія 

золота
2+2

06.00 М/ф
08.00 Бушидо
09.00 Помста природи
09.40, 18.15 Спецкор
10.15, 18.45 ДжеДАІ
10.55, 17.15 Загублений світ
12.55, 01.35 Нове шалене 

відео по-українськи
15.30 Х/ф «Мегаакула 

проти Мехаакули» ▲
19.20 Т/с «Стоматолог» ▲
21.10, 23.50 Т/с «Кістки-8» ▲
22.55 Т/с «Кістки-7» ▲
00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя» ▲

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 
18.05, 21.00 Новини

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доб-
рого ранку, країно!

09.40, 16.10 Д/ф «Крим. 
Незламний»

10.00, 00.40 Д/ф «Генічеськ»
10.50 Зимові Олімпійські 

ігри-2018. Кращі 
виступи

13.10, 14.30 РадіоДень
13.55 Перша шпальта
15.15 Розсекречена історія
16.55 Д/ф «Есе про Крим»
17.20 Д/ф «Крим. Спротив»
17.50 Новини. Світ
18.20, 21.30 Тема дня
18.35 Новини. Культура
19.00 Спецпроект 

«До Дня спротиву 
окупації Криму»

21.50 Зимові Олімпійські 
ігри-2018. Післямова

22.05 Зимові Олімпійські 
ігри-2018. 
Церемонія закриття

УТ-2, «1+1»

05.00 ТСН. Тиждень
06.30, 07.10, 08.10, 

09.10 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 00.15 ТСН
09.30, 12.20 Чотири весілля
12.35 Міняю жінку
14.00 Т/с «Школа» ▲
16.00 Т/с «Я знову тебе 

кохаю» ●
17.10 Т/с «Мама» ●
20.30 Секретні матеріали
21.00 Т/с «За три дні 

до кохання» ●
22.00 Гроші-2018
23.15, 00.25 Голос країни-8
01.40 Х/ф «Великий рік»

ІНТЕР

05.30, 20.00, 02.15 Подробиці
06.00 М/ф

06.10, 22.35 Слідство вели...
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 Ранок 

з «Інтером»
10.00 Х/ф «Вийти заміж 

за капітана»

11.50, 12.25 Х/ф «Батьків-

ський інстинкт» ▲
16.10 Жди мене
18.00 Стосується кожного
20.40 Т/с «Запитайте 

в осені»

00.25 Т/с «Доярка 

з Хацапетівки-3»

ICTV

05.00 Т/с «Відділ 44» ▲
05.45, 19.20 Надзвичайні 

новини
06.35 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.10 Антизомбі
11.05 Секретний фронт. 

Дайджест
12.35, 13.20, 16.15 Х/ф «Падін-

ня «Чорного яструба» ▲
12.45, 15.45 Факти. День
16.25 Х/ф «Книга Ілая» ▲
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Поганий 

хороший коп» ▲
22.35 Свобода слова
00.50 Х/ф «Дівчина

з татуюванням 

дракона» ■
СТБ

07.10 Усе буде смачно!
09.15 Х/ф «П’ять років 

та один день» ●
11.10 Хата на тата
15.25 Містичні історії-4
17.30, 22.00 «Вiкна»-новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»

19.55, 22.40 Слідство ведуть 
екстрасенси

23.40 Один за всіх

5 КАНАЛ
05.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

04.00 Час. Важливо
05.15, 01.15, 04.40 Машина 

часу
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 08.35, 02.25, 

04.15 Огляд преси
06.50, 18.00, 02.15 Час новин. 

Київ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00,  
19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Час новин

07.10, 08.10, 21.25, 
00.15 Час бізнесу

07.30 Фінансовий тиждень
08.15 Про військо
08.50 Клуб LIFE
09.15, 17.45 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 

14.10, 15.25, 16.10, 17.10, 
18.10 Інформаційний 
день

19.30 Інформаційний вечір
22.00 За чай.com
23.15 Топ дня
23.35 Агрокраїна
00.25 Хроніка дня

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Абзац
06.55, 08.45 Kids’ Time
07.00 М/с «Том і Джеррі 

в дитинстві»
08.50 М/ф «Ронал-варвар» ▲
10.40 Х/ф «Угода 

з дияволом» ▲
12.40 Х/ф «Вовки» ▲
14.10 Х/ф «Інсургент» ▲
16.40 Х/ф «Дивергент. 

Глава 3: Віддана» ▲
19.00 Ревізор. Магазини
21.00 Таємний агент
22.20 Таємний агент. 

Пост-шоу
00.00 Х/ф «Астрал» ▲

УКРАЇНА

06.30, 07.10, 08.15 Ранок 
з Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00, 
02.05 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
11.30, 03.00 Реальна містика
13.30, 15.30 Х/ф «Ніч після 

випуску» ▲
18.00 Т/с «Обручка 

з рубіном» ●
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Чужі рідні»

23.30 Х/ф «Загублений 

світ»

01.35 Телемагазин
НТН

06.15 Х/ф «Доброго 

здоров’я!»

07.40 Х/ф «Знову 

невловимі»

10.25 Кримінальні справи
12.15, 16.55 Легенди карного 

розшуку
14.45, 19.00, 23.15, 02.10 Свідок
15.05, 00.40 Х/ф «Не-

стримні» ▲
19.30 Т/с «C.S.I: 

кіберпростір-2» ▲
21.20 Т/с «Морський 

патруль» ▲
22.15, 23.45 Т/с «Одного 

разу в Ростові» ▲
К1

06.00 Т/с «H
2
O: Просто 

додай води»

06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.20 Файна Юкрайна
09.15, 16.10 Т/с «Беверлі-

Хіллз, 90210»

11.10 Х/ф «Слава» ▲
13.10, 18.00 Орел і решка
19.00 Орел і решка. 

Ювілейний сезон-2
20.00 Орел і решка. 

Перезавантаження
21.00 Орел і решка. 

Рай та пекло
22.00 Вірю – не вірю
23.00 Х/ф «Цей незручний 

момент» ▲
00.50 Х/ф «Блеф»

ТЕТ

05.15 Корисні підказки
06.00 Байдиківка
06.30 МультиРанок
09.45 М/ф «Кришталик 

і пінгвін»

11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»

12.00, 20.00, 02.30 Панянка-
Селянка

13.00, 19.00 4 весілля
14.00 Рятівники
15.00, 03.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
18.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
22.30 ЛавЛавСar-2
00.00 Теорія зради

ОТБ

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 Твій 
ранок www.otb.com.ua

07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 17.00, 
19.00, 20.30 Новини

09.00 Т/с «Блондинка»

09.45, 17.55 М/ф
12.30, 20.00 Мистецтво муз
13.00 Золотий фонд
13.40, 19.20 Тема дня
14.10 Фольк-м’юзик
15.10 Д/ф «Вердикт історії»
16.10 РадіоДень «Життя +»
16.30 Суспільний 

університет
17.10 Д/ф «1000 днів 

для планети»
18.10 Форум
18.35 Спорттиждень
19.50 Лайфхак українською

Р1

20.00 Дитятко. Краще
20.40, 21.45, 22.50, 23.55, 

01.00, 01.50 Новини Р1
20.50 Сноб
21.50 Улюблене місто
22.25 Формула здоров’я
23.05 Пряма лінія

у «Вечірньому Харкові»
00.05 ...про Країну

СИМОН
05.00, 09.00 Світові новини
05.35, 07.20, 09.35, 12.50, 

15.45, 18.50, 22.50, 
23.55, 01.25, 
03.25 Simon-погода

05.40, 07.00, 10.00, 12.30, 
15.00, 16.00, 18.00, 
21.00, 02.00, 
04.30 Новини «24»

05.55, 07.25, 10.55, 14.55, 
15.55, 17.25, 18.55, 
20.55, 02.55 TV-маклер

06.00 Найбільші битви
07.30 Світ зірок
08.00 Д/с «Армагеддон 

тварин»
08.45 Халі-галі
09.40, 16.45 Тварини – 

моя сім’я
10.30 Право на успіх
11.00, 13.05 Інформаційна 

програма
11.15 Світова кухня
11.25 Факти про здоров’я
12.00 Д/ф «Загадки 

археології»
13.00 Об’єктив-новини. 

Дайджест
14.00 Т/с «Чужі гріхи»
15.30, 18.30, 18.50, 21.30, 

23.00, 01.00, 
03.00 Об’єктив-новини

16.30 Конструктивно PRO
17.05 Бардачок
17.30, 23.30 Об’єктив-позиція
18.15 Грані часу
18.45 Економіка в об’єктиві
19.00, 01.30, 02.30 Насправді
19.25 Кухня
19.45, 03.30 Полілог
20.30 На здоров’я
00.00 Нічний кінозал

7 КАНАЛ
06.50, 19.00, 21.05, 22.25, 

00.45 Погода
07.00, 19.05, 20.30, 21.30, 

22.30, 00.10 Харківські 
вісті

07.30, 21.10 Мульткраїна
07.55, 17.25, 22.20, 

00.05 Поради адвоката
08.00, 08.50, 14.45, 15.40, 

17.00 ПРІОР

08.10 Для маленької компанії
08.30, 15.55, 17.35 MUSIC HALL
15.00 Діалоги
16.15 Батьківські збори
17.55 Життя, сповнене 

радості
18.30 М/ф
19.30, 23.15 Д/ф
21.00, 00.30 Харківські вісті. 

Спорт
21.50 Пряма мова
23.00 Музичний салон

МЕГА
05.10 Містична Україна
06.00 Бандитська Одеса
07.40 Правда життя
08.40, 16.50 Пригоди 

О. Стівенса
09.40 У пошуках краси
10.40 Ілюзії сучасності
11.30 Війна всередині нас
12.30 Підроблена історія
13.20 Прихована реальність
14.10 Паранормальний світ
15.00 Полювання на рибу-

монстра
16.00, 20.50 Скарби 

зі звалища
17.50, 22.40 Незвичайна наука
18.50 Скептик
19.50 Охоронці Гітлера
21.40 Річкові монстри
23.40 Вирішальні битви 

Другої світової
00.30 Скарб.ua

2+2
06.00 М/ф
08.00 Бушидо
08.40, 01.25 Нове шалене 

відео по-українськи
10.05 Х/ф «Синдбад і війна 

фурій» ▲
11.50 Т/с «Ментівські війни. 

Київ» ▲
15.55 Х/ф «Росомаха: 

Безсмертний» ▲
18.15 Спецкор
18.45 ДжеДАІ
19.20 Т/с «Стоматолог» ▲
21.10 Т/с «Кістки-8» ▲
22.55 Т/с «Кістки-7» ▲
23.50 Х/ф «Від заходу 

до світанку-2: Криваві 
гроші Техасу» ■

*Шановні глядачі! У програмі можливі зміни через незалежні від редакції причини
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ЧЕ ТВЕР, 1 березня
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.30 Д/ф «Мисливці 
за нацистами»

09.40 Д/с «Останній шанс 
побачити»

11.05, 15.15 Розсекречена 
історія

12.00 Хвилина мовчання 
пам’яті жертв 
Корюківської трагедії

12.05, 16.15 Д/ф «Сплюндро-
вана пам’ять»

13.00, 15.00, 18.05, 
21.00 Новини

13.10, 14.30 РадіоДень
13.55 Д/ф «Нічого, окрім 

брехні: боротьба 
з фейками»

17.30 Д/ф «Жива природа»
17.50 Новини. Світ
18.20, 21.30 Тема дня
18.35 Новини. Культура
19.00 Д/ф «Єдине коло»
19.35 Д/с «Спільноти тварин»
20.25 Схеми
21.50 Зимові Олімпійські 

ігри-2018. Післямова
22.05 Зимові 

Олімпійські ігри-2018. 
Кращі виступи

УТ-2, «1+1»

05.20, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
00.15 ТСН

06.30, 07.10, 08.10,
09.10 Сніданок з «1+1»

09.30, 12.20 Міняю жінку
13.45, 21.00 Т/с «За три дні 

до кохання» ●
14.45 Т/с «Школа» ▲
17.10 Т/с «Мама» ●
20.30 Секретні матеріали
22.00 Міняю жінку-13
23.00, 00.25 Право 

на владу-2018
00.45 Х/ф «Зелені гори» ▲

ІНТЕР

05.15, 20.00, 02.10 Подробиці
06.00 М/ф
06.10, 22.35 Слідство вели...
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 Ранок 

з «Інтером»
10.20, 12.25, 20.40 Т/с «За-

питайте в осені»

13.00 Х/ф «Єдина»

14.50 Речдок
18.00 Стосується кожного
00.25 Т/с «Доярка 

з Хацапетівки-3»

ICTV

05.35 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.05 Антизомбі
12.10, 13.15 Х/ф «Ворог біля 

воріт»

12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.15 Т/с «Володи-

мирська, 15» ▲
17.40, 21.25 Т/с «Поганий 

хороший коп» ▲
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.35 Х/ф «12 років 

рабства» ▲
01.05 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес» ▲
СТБ

07.00 МастерШеф-5
15.25 Містичні історії
17.30, 22.00 «Вiкна»-новини
18.00 Слідство ведуть

екстрасенси
20.00, 22.40 Я соромлюсь 

свого тiла-5
00.00 Один за всіх

5 КАНАЛ

05.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
04.00 Час. Важливо

05.15, 01.15, 04.40 Машина часу
05.40, 00.25 Хроніка дня
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 08.35, 02.25, 

04.15 Огляд преси
06.50, 18.00, 02.15 Час новин. 

Київ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Час новин

07.10, 08.10, 21.25, 
00.15 Час бізнесу

07.15, 08.15, 23.15 Топ дня
08.50 Клуб LIFE
09.15, 17.45 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 

14.10, 15.25, 16.10, 17.10, 
18.10 Інформаційний 
день

19.30 Інформаційний вечір
22.00 За чай.com

НОВИЙ КАНАЛ

05.40 М/с «Лунтик 

та його друзі»

09.10 Т/с «Мерлін»

11.00 Х/ф «Цунамі. 

Удар з глибини»

14.45, 23.50 Х/ф «На гребені 

хвилі» ▲
17.10 Х/ф «Антиганг» ▲
19.00 Х/ф «Захоплення 

підземки 123» ▲
21.10 Х/ф «Служителі 

закону» ▲
УКРАЇНА

06.30, 07.10, 08.15 Ранок 
з Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.20 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха чи невістка
11.20, 03.10 Реальна містика

13.30, 15.30, 04.45 Агенти 
справедливості-2

16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Обручка 

з рубіном» ●
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Чужі рідні»

23.20 Контролер
00.00 Т/с «C.S.I: 

Місце злочину» ▲
01.50 Телемагазин

НТН

06.20 Х/ф «Любов 

на асфальті» ▲
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Загадка 

Ендхауза»

10.55 Кримінальні справи
12.40, 17.00 Легенди карного 

розшуку
14.45, 19.00, 23.15, 02.30 Свідок
15.05, 19.30 Т/с «C.S.I: 

кіберпростір-2» ▲
21.20, 00.45 Т/с «Морський 

патруль» ▲
22.15, 23.45 Т/с «Одного 

разу в Ростові» ▲
01.30 Т/с «Коджак»

К1

06.00 Т/с «H
2
O: Просто 

додай води»

06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.20 М/ф
09.15, 15.50 Т/с «Беверлі-

Хіллз, 90210»

11.00, 17.35 Орел і решка
00.00 Т/с «Секс у великому 

місті» ▲
ТЕТ

05.40 Корисні підказки
06.00 Байдиківка
06.30 МультиРанок
09.45 Х/ф «Столик-

сам-накрийся»

11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»

14.00 Т/с «Зачароване 

королівство»

19.00 М/ф «Нарешті вдома»

20.30 Х/ф «Персі Джексон: 

Море чудовиськ»

22.30 Т/с «Щоденники 

Темного»

00.00 Теорія зради

ОТБ

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 Твій 
ранок www.otb.com.ua

07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 17.00, 
19.00, 20.30 Новини

09.00 Т/с «Блондинка»

09.45 М/ф
12.30, 20.00 Культурна 

столиця
13.00 Золотий фонд
13.15 Покоління успіху
13.40, 19.20 Тема дня
14.10 Фольк-м’юзик
15.10 Д/ф «Вердикт історії»
16.10 РадіоДень «Життя +»
16.30 Суспільний університет
17.10 Складна розмова
17.40 Д/ф «Незвичайна 

наука»
18.05 Стадіон
18.20 Pro-закон
18.30 Доброго вам здоров’я
19.50 Д/ф «Жива природа»

Р1

20.00 Пряма лінія 
у «Вечірньому Харкові»

20.40, 21.45, 22.50, 23.55, 
01.00, 01.50 Новини Р1

20.50 Дитятко. Краще
21.25 Калейдоскоп новин
22.25 Персона
23.05 Формула здоров’я
23.25 Сноб
00.05 Улюблене місто

СИМОН

05.00, 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 
18.30, 18.50, 21.30, 
21.50, 23.00, 01.00, 
03.00 Об’єктив-новини

05.25, 07.55, 09.55, 12.55, 
15.45, 18.55, 21.55, 
23.25, 01.25, 
03.25 Simon-погода

05.30, 16.30 Спортивний 
інтерес

05.55, 10.45, 14.55, 15.55, 
16.55, 20.55 TV-маклер

06.00 Найбільші битви
07.00, 09.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 02.00, 
04.00 Новини «24»

08.00 Д/с «Армагеддон 
тварин»

08.45 Халі-галі
09.20 Технотека
10.00, 17.00 Т/с «Життя 

як життя»

11.00, 13.05 Інформаційна 
програма

11.15 Світова кухня
11.25 Факти про здоров’я
12.00 Д/ф «Загадки 

археології»
13.00 Об’єктив-новини. 

Дайджест
14.00, 20.00 Т/с «Чужі гріхи»

16.00, 19.00, 23.30, 01.30, 
03.30 Насправді

18.45, 21.45 Економіка
в об’єктиві

19.30 Кароліна – 
досвід поколінь

22.00 Вечірній кінозал
00.00 Нічний кінозал

7 КАНАЛ

06.50, 07.50, 19.00, 21.05, 
22.20, 00.45 Погода

07.00, 18.30, 21.10 Мульткраїна
07.20, 09.45, 13.45, 14.45, 

15.35, 17.00 ПРІОР
07.30, 08.00, 15.00, 19.05, 

20.30, 21.30, 22.30, 
00.10 Харківські вісті

08.25, 15.30, 21.00, 22.50, 
00.30 Харківські вісті. 
Спорт

08.35, 23.10 Д/ф
09.00, 18.45 М/ф
09.25, 14.00, 15.50, 17.30, 

21.50 MUSIC HALL
10.00 Сесія облради. Пряма 

трансляція
14.20 Гра долі
14.40 Поради адвоката
16.10 Діалоги
17.15 Територія віри
17.55 Життя, сповнене 

радості
19.30 Тут і зараз

МЕГА

05.40, 06.00 Бандитський Київ
07.40 Правда життя
08.40, 16.50 Пригоди

О. Стівенса
09.40 У пошуках краси
10.40 Там, де нас немає
11.30 Війна всередині нас
12.30 Підроблена історія
13.20 Брама часу
14.10 Містична Україна
15.00 Річкові монстри
16.00, 20.50 Скарби 

зі звалища
17.50, 22.40 Незвичайна наука
18.50, 00.30 Скептик
19.50, 23.40 Вирішальні битви 

Другої світової
21.40 Полювання 

на рибу-монстра

2+2

06.00 М/ф
08.00, 12.55 Помста природи
09.40, 18.15 Спецкор
10.15, 18.45 ДжеДАІ
10.55, 17.15 Загублений світ
14.40 Х/ф «Дніпровський 

рубіж»

19.20 Т/с «Гвардія-2»

21.10 Т/с «Кістки-8» ▲
00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя» ▲

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 
18.05, 21.00 Новини

06.35, 07.05, 08.05, 
09.05 Доброго ранку, 
країно!

09.40 Д/с «Останній шанс 
побачити»

11.00, 22.05 Зимові 
Олімпійські ігри-2018. 
Кращі виступи

12.00 Смачні історії
13.10 РадіоДень
13.55 Наші гроші
14.30 52 уїк-енди
15.15 До справи
15.45 Д/ф «Христина. 

Кримське соло»
16.35 М/с «Чорний Джек»

17.30 Д/ф «Жива природа»
17.50 Новини. Світ
18.20, 21.30 Тема дня
18.35 Новини. Культура
19.00 Проводи паралімпійців
20.25 Складна розмова

УТ-2, «1+1»

05.20, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.15 ТСН

06.30, 07.10, 08.10, 
09.10 Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля
11.00, 12.20 Міняю жінку
13.00, 21.00 Т/с «За три дні 

до кохання» ●
14.00 Т/с «Школа» ▲
16.00 Т/с «Я знову тебе 

кохаю» ●
17.10 Т/с «Мама» ●
20.30 Секретні матеріали
22.00 Одруження наосліп
23.35, 00.25 Х/ф «Най-

кращий екзотичний 

готель «Меріголд» ▲
ІНТЕР

05.15, 20.00, 02.05 Подробиці
06.00 М/ф
06.10, 22.35 Слідство вели...

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 Ранок
з «Інтером»

10.20, 12.25, 20.40 Т/с «За-

питайте в осені»

13.00 Х/ф «Мачуха»

14.50 Речдок
18.00 Стосується кожного
00.25 Т/с «Доярка 

з Хацапетівки-3»

ICTV

05.35, 10.10 Гражданская 
оборона

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.05 Антизомбі
12.05, 13.15 Х/ф «Мій 

хлопець – псих» ▲
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.15 Т/с «Володи-

мирська, 15» ▲
17.40, 21.25 Т/с «Поганий 

хороший коп» ▲
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.30 Скетчком «На трьох»
23.45 Х/ф «Бердмен» ▲
01.45 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес» ▲
СТБ

06.50 Усе буде смачно!
08.45 МастерШеф-5
12.55 Хата на тата
15.25 Містичні історії
17.30, 22.00 «Вiкна»-новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»

20.00, 22.40 МастерШеф. 
Кулінарний випускний

00.15 Один за всіх
5 КАНАЛ

05.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
04.00 Час. Важливо

05.15, 01.15, 04.40 Машина часу
05.40, 00.25 Хроніка дня

06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 08.35, 02.25, 

04.15 Огляд преси
06.50, 18.00, 02.15 Час новин. 

Київ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Час новин

07.10, 08.10, 21.25, 
00.15 Час бізнесу

07.15, 08.15, 23.15 Топ дня
08.50 Клуб LIFE
09.15, 17.45 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 

14.10, 15.25, 16.10, 17.10, 
18.10 Інформаційний 
день

19.30 Інформаційний вечір
22.00 За чай.com

НОВИЙ КАНАЛ

05.30, 07.00 М/с «Том 

і Джеррі в дитинстві»

06.55, 08.15 Kids’ Time
08.20 Т/с «Мерлін»

10.20 Т/с «Друзі»

12.30 Т/с «Статус відносин – 

все складно» ●
17.00 Від пацанки до панянки
21.00 Аферисти в мережах
22.10 Х/ф «Антиганг» ▲
00.00 Х/ф «Астрал» ▲

УКРАЇНА

06.30, 07.10, 08.15 Ранок 
з Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00, 
02.00 Сьогодні

09.30, 02.50 Зірковий шлях
10.30 Свекруха чи невістка
11.20, 03.10 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливості-2
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Обручка 

з рубіном» ●
19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Чужі рідні»

23.30 Т/с «C.S.I: Місце 

злочину» ▲
01.30 Телемагазин

НТН

06.00 Х/ф «Постріл в труні»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Акселератка»

10.40 Кримінальні справи
12.25, 17.00 Легенди карного 

розшуку
14.45, 19.00, 23.15, 

02.30 Свідок
15.05, 19.30 Т/с «C.S.I: 

кіберпростір-2» ▲
21.20, 00.40 Т/с «Морський 

патруль» ▲
22.15, 23.45 Т/с «Одного 

разу в Ростові» ▲
01.30 Т/с «Коджак»

К1

06.00 Т/с «H
2
O: Просто 

додай води»

06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.20 Файна Юкрайна
09.15, 16.10 Т/с «Беверлі-

Хіллз, 90210»

11.10, 18.00 Орел і решка
19.00 Орел і решка. 

Незвідана Європа
20.00 Орел і решка. 

Перезавантаження
21.00 Орел і решка. 

Рай та пекло
22.00 Вірю – не вірю
00.00 Х/ф «Один день» ▲

ТЕТ

05.40 Корисні підказки
06.00 Байдиківка
06.30 МультиРанок
09.45 Х/ф «Король 

Дроздобород»

11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»

12.00, 20.00 Панянка-Селянка
13.00, 19.00 4 весілля
14.00 Рятівники

15.00 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
18.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
22.30 ЛавЛавСar-2
00.00 Х/ф «Невловимі» ▲
01.30 Х/ф «Анничка»

ОТБ

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 Твій 
ранок www.otb.com.ua

07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 17.00, 
19.00, 20.30 Новини

09.00 Т/с «Блондинка»

09.45 М/ф
12.30, 20.00 Харків 

спортивний
12.50, 20.15 Об’єктивна 

реальність
13.00 Золотий фонд
13.40, 19.20 Тема дня
14.10 Фольк-м’юзик
15.10 Д/ф «Вердикт історії»
16.10 РадіоДень «Життя +»
16.30 Суспільний 

університет
17.10 Наші гроші
17.40 Д/ф «Незвичайна 

наука»
18.05 Мистецтво муз
18.35 Спілкуємося 

англійською
19.50 Д/ф «Жива природа»

Р1

20.00 Дитятко. Краще
20.30 Світлячок
20.40, 21.45, 22.50, 23.55, 

01.00, 01.50 Новини Р1
20.50 Воскресіння
21.05 Формула здоров’я
21.50 Персона
22.25 Сноб
23.05 Пряма лінія 

у «Вечірньому Харкові»
23.25 Улюблене місто
00.05 ...про Країну

СИМОН

05.00, 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 
18.30, 18.50, 21.30, 
21.50, 23.00, 01.00, 
03.00 Об’єктив-новини

05.25, 07.55, 09.55, 12.55, 
15.45, 18.55, 21.55, 
23.25, 01.25, 
03.25 Simon-погода

05.30, 16.00, 19.00, 23.30, 
01.30, 03.30 Насправді

05.55, 07.25, 09.25, 10.55, 14.55, 
15.55, 16.55, 19.55, 
20.55, 02.45 TV-маклер

06.00 Найбільші битви
07.00, 09.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 02.00, 
04.00 Новини «24»

08.00 Д/с «Армагеддон 
тварин»

08.45 Халі-галі
09.15 Грані часу
10.00, 17.00 Т/с «Життя

як життя»

11.00, 13.05 Інформаційна 
програма

11.15 Світова кухня
11.25 Факти про здоров’я
12.00 Д/ф «Загадки 

археології»
13.00 Об’єктив-новини. 

Дайджест
14.00, 20.00 Т/с «Чужі гріхи»

16.30 Кухня
18.45, 21.45 Економіка 

в об’єктиві
19.30 Спортивний інтерес
21.15 Технотека
22.00 Вечірній кінозал
00.00 Нічний кінозал

7 КАНАЛ

06.50, 07.50, 19.00, 21.05, 
22.20, 00.45 Погода

07.00, 17.15, 21.10 Мульткраїна
07.20, 09.45, 12.05, 13.05, 14.45, 

15.35, 17.00 ПРІОР
07.30, 08.00, 12.30, 15.00, 

19.05, 20.30, 21.30, 
22.30 Харківські вісті

08.25, 13.00, 15.30, 21.00, 
22.50 Харківські вісті. 
Спорт

08.35 Пряма мова
09.00, 18.30 М/ф
09.25, 11.45, 13.40, 15.50, 17.30, 

22.00 MUSIC HALL
10.00 Тут і зараз
10.45, 00.10 Гра долі
11.00 Батьківські збори
12.20, 14.40 Поради адвоката
14.00 Діалоги
16.10 КультУРА!
17.55 Життя, сповнене 

радості
19.30, 23.20 Д/ф
21.50 Вартовi правопорядку

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.40 Правда життя
08.40, 16.50 Пригоди 

О. Стівенса
09.40 У пошуках краси
10.40 Там, де нас немає
11.30 Війна всередині нас
12.30 Підроблена історія
13.20 Брама часу
14.10 Містична Україна
15.00, 21.40 Полювання 

на рибу-монстра
16.00, 20.50 Скарби 

зі звалища
17.50, 22.40 Незвичайна наука
18.50 Скептик
19.50, 23.40 Вирішальні битви 

Другої світової
00.30 Прихована реальність

2+2

06.00 М/ф
08.00 Нове шалене відео 

по-українськи
09.40, 18.15 Спецкор
10.15, 18.45 ДжеДАІ
10.55, 17.15 Загублений світ
12.55 Облом.ua
15.30 Х/ф «Мегаакула 

проти Колоса» ▲
19.20 Т/с «Стоматолог» ▲
21.10 Т/с «Кістки-8» ▲
00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя» ▲
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КОМПЕТЕНТНО

П’ЯТНИЦЯ, 2 березня

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 
18.05, 21.00 Новини

06.35, 07.05, 08.05,
09.05 Доброго ранку, 
країно!

09.40 Д/с «Останній шанс 
побачити»

11.00, 22.05 Зимові 
Олімпійські ігри-2018. 
Кращі виступи

12.00 Смачні історії
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55 Схеми
15.15 Свiтло
16.35 М/с «Чорний Джек»
17.30 Д/ф «Жива природа»
17.50 Новини. Світ
18.20, 21.30 Тема дня
18.35 Новини. Культура
19.00 Твій дім
19.30 Д/с «Спільноти тварин»
20.25 Перша шпальта
21.50 Зимові Олімпійські 

ігри-2018. Післямова
УТ-2, «1+1»

05.20, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН

06.30, 07.10, 08.10, 
09.10 Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля
11.00, 12.20 Міняю жінку
13.00 Т/с «За три дні 

до кохання» ●
14.00 Т/с «Школа» ▲
16.00 Т/с «Я знову тебе 

кохаю» ●
17.10 Т/с «Мама» ●
20.15 Ліга сміху-2018
22.20 Ігри приколів-2018
23.20 Розсміши коміка
01.15 Х/ф «Найкращий 

екзотичний готель 
«Меріголд» ▲

ІНТЕР

05.15 Подробиці
06.00 М/ф
06.10, 22.00 Слідство вели...

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 Ранок 
з «Інтером»

10.15, 12.25 Т/с «Запитайте 
в осені»

12.50 Х/ф «День весілля 
доведеться
уточнити»

14.50 Речдок
18.00 Стосується кожного
20.00, 03.30 Подробиці тижня
23.50 Х/ф «Місто з ранку 

до опівночі»
01.50 Х/ф «Вавилон ХХ»

ICTV

05.35 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.00, 20.20 Антизомбі
12.00, 13.15 Х/ф «12 років 

рабства» ▲
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.15 Т/с «Володи-

мирська, 15» ▲
17.40 Т/с «Поганий 

хороший коп» ▲
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
23.50 Комік на мільйон. 

Краще
00.50 Факти

СТБ

06.15 Т/с «Подвійне 
життя» ▲

17.30, 22.00 «Вiкна»-новини
18.00, 00.50 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова iсторiя»
19.55, 22.40 Х/ф «Два 

полюса любові» ▲
5 КАНАЛ

05.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
04.00 Час. Важливо

05.15, 01.15, 04.40 Машина 
часу

05.40, 00.25 Хроніка дня
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time

06.30, 08.35, 02.25, 
04.15 Огляд преси

06.50, 18.00, 02.15 Час новин. 
Київ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00,  
19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Час новин

07.10, 08.10, 21.25, 
00.15 Час бізнесу

07.15, 08.15, 23.15 Топ дня
08.50 Клуб LIFE
09.15, 17.45 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 

14.10, 15.25, 16.10, 17.10, 
18.10 Інформаційний 
день

19.30 Інформаційний вечір
22.00 За чай.com

НОВИЙ КАНАЛ

05.30, 07.00 М/с «Том 

і Джеррі в дитинстві»

06.55, 08.15 Kids’ Time
08.20 Т/с «Мерлін»

10.20 Т/с «Друзі»

12.30 Т/с «Статус відносин – 

все складно» ●
17.10 СуперІнтуїція
21.00 Аферисти в мережах
22.00 Х/ф «Погана 

компанія» ▲
00.10 Х/ф «Шоу 

починається»

УКРАЇНА

06.30, 07.10, 08.15 Ранок 
з Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.10 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха чи невістка
11.20, 04.00 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливості-2
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Обручка 

з рубіном» ●
19.45 Говорить Україна

21.00, 00.00 Х/ф «Білі 
троянди надії» ▲

23.20 Слідами
01.45 Телемагазин

НТН

05.25 Правда життя. 
Професії

06.35 Х/ф «Повернення 
немає»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Єдина дорога»
10.50 Кримінальні справи
12.35, 17.00 Легенди карного 

розшуку
14.45, 19.00, 23.15, 02.10 Свідок
15.05, 20.10 Т/с «C.S.I: 

кіберпростір-2» ▲
19.30 Свідок. Агенти
22.00, 23.45 Т/с «Одного 

разу в Ростові» ▲
00.10 Т/с «Морський 

патруль» ▲
01.05 Т/с «Коджак»

К1

06.00 Т/с «H
2
O: Просто 

додай води»
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.20 Красуні
09.15, 16.10 Т/с «Беверлі-

Хіллз, 90210»
11.10 Орел і решка
18.00 Орел і решка. 

На краю світу
20.00 Орел і решка. 

Перезавантаження
21.00 Орел і решка. 

Рай та пекло
22.00 Вірю – не вірю
00.00 КВК на БІС

ТЕТ

05.40 Корисні підказки
06.00 Байдиківка
06.30 МультиРанок
09.30 М/ф «Нарешті вдома»
11.00 Т/с «Усі жінки – відьми»
12.00, 20.00, 02.30 Панянка-

Селянка
13.00, 19.00 4 весілля

14.00 Рятівники
15.00, 03.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу 

під Полтавою
21.00 Х/ф «Люди Ікс» ▲
23.00 Х/ф «Бабій 

одружується»
01.00 17+

ОТБ

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 Твій 
ранок www.otb.com.ua

07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 17.00, 
19.00, 20.30 Новини

09.00 Т/с «Блондинка»
09.45 М/ф
12.30, 20.00 Доброго вам 

здоров’я
13.00 Pro-закон
13.15 Парк культури
13.40, 19.20 Тема дня
14.10 Фольк-м’юзик
15.10 Д/ф «Вердикт історії»
16.10 РадіоДень «Життя +»
16.30 Суспільний університет
17.10 Схеми
17.40 Д/ф «Незвичайна 

наука»
18.10 Форум
18.35 Д/ф «Супервiдчуття»
19.50 Д/ф «Жива природа»

Р1

20.00 Дитятко. Краще
20.25 Час реформацiї
20.40, 21.45, 22.50, 23.55, 

01.00, 01.50 Новини Р1
20.45 Краса вимагає
20.55 Пряма лінія 

у «Вечірньому Харкові»
21.50 ...про Країну
23.05 Персона
00.05 Ритм
00.30 Сноб

СИМОН

05.00, 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 
18.30, 18.50, 21.30, 
21.50, 23.00, 01.00, 
03.00 Об’єктив-новини

05.25, 05.50, 07.55, 09.55, 
12.55, 15.45, 18.55, 
21.55, 23.25, 01.25, 
03.25 Simon-погода

05.30, 16.00, 19.00, 
01.30 Насправді

05.55, 07.25, 09.20, 10.45, 
14.50, 15.55, 
20.55 TV-маклер

06.00 Найбільші битви
07.00, 15.00, 21.00, 02.00, 

04.00 Новини «24»
08.00 Д/с «Армагеддон 

тварин»
08.45 Халі-галі
09.00 Будь у курсі
10.00 Т/с «Життя як життя»
11.00, 13.05 Інформаційна 

програма
11.15 Світова кухня
11.25 Факти про здоров’я
12.00 Д/ф «Загадки 

археології»
13.00 Об’єктив-новини. 

Дайджест
14.00, 20.00 Т/с «Чужі гріхи»

15.50 Нове покоління
16.30 Тварини – моя сім’я
17.15 Технотека
17.30, 03.30 Об’єктив-позиція
18.00, 04.30 Світові новини
18.45, 21.45 Економіка 

в об’єктиві
19.30 Щаслива людина
22.00 Історія кіно. Одіссея
23.30 KOZA
00.00 Нічний кінозал

7 КАНАЛ

06.50, 07.50, 19.00, 21.05, 
22.20, 00.45 Погода

07.00, 17.15, 21.15 Мульткраїна
07.20, 09.45, 12.05, 13.05, 14.45, 

15.35, 17.00 ПРІОР
07.30, 08.00, 12.30, 15.00, 19.05, 

20.30, 21.30, 22.30, 
00.10 Харківські вісті

08.25, 13.00, 15.30, 21.00, 
22.50, 00.30 Харківські 
вісті. Спорт

08.35, 19.30, 23.10 Д/ф
09.00, 18.25 М/ф
09.25, 11.45, 14.20, 15.50, 17.30, 

21.50 MUSIC HALL
10.00 Діалоги
10.35, 14.00 Гра долі
10.55 КультУРА!
12.20, 14.40 Поради адвоката
13.20 Тут і зараз
16.10 Батьківські збори
17.55 Життя, сповнене 

радості
МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.40 Правда життя
08.40, 16.50 Пригоди 

О. Стівенса
09.40 У пошуках краси
10.40 Там, де нас немає
11.30 Війна всередині нас
12.30 Скарб.ua
13.20 Брама часу
14.10, 04.30 Містична Україна
15.00 Річкові монстри
16.00, 20.50 Скарби 

зі звалища
17.50, 22.40 Незвичайна наука
18.50 Скептик
19.50, 23.40 Вирішальні битви 

Другої світової
21.40 Полювання 

на рибу-монстра
00.30 Таємниці 

кримінального світу
2+2

06.00 М/ф
08.00, 12.55 Відеобімба
09.40, 18.15 Спецкор
10.15, 18.45 ДжеДАІ
10.55, 17.15 Загублений світ
14.50 Х/ф «Бандити»

19.20 Т/с «Перевізник-2» ▲
23.00 Змішані єдиноборства. 

UFC
01.30 Нове шалене відео 

по-українськи

Моя сестра-пенсіонерка вже десять 
років живе за кордоном, але жодного 
разу не отримувала українську пенсію. 
Чи може вона відновити собі виплати? 

Марія Петрівна, Лозівський район 

Адвокат Роман Чумак ствер-
джує, що, коли людина виїжджає в 
іншу країну на постійне місце про-
живання, практично в усіх випадках 
органи ПФУ припиняють пенсійні 
виплати. Свої дії, за словами адво-
ката, органи Пенсійного фонду 
обґрунтовують такими нормами 
законодавства:

1. У пункті 2 частини першої 
статті 49 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування» передбачено, 

що виплата пенсії припиняється на 
весь час проживання пенсіонера 
за кордоном, якщо інше не передба-
чено міжнародним договором України.

2. У статті 51 цього ж Закону ви-
значено, що за час перебування за 
кордоном пенсія виплачуватиметься 
лише в тому разі, якщо це передбаче-
но міжнародним договором України, 
укладеним з відповідною державою.

Розв’язанням цієї проблеми ста-
ло прийняття Конституційним Су-
дом України рішення від 7 жовтня 
2009 року № 25-рп/2009, у якому 
суд визнав неконституційними по-
ложення пункту 2 частини першої 
статті 49, а також другого речення 
статті 51 Закону. У своєму рішенні 
Конституційний Суд України пояс-
нив, що Уряд на законодавчому 

рівні обмежив право пенсіонерів 
на отримання пенсії у похилому віці 
в тих випадках, коли вони обрали 
постійне місце проживання в краї-
ні, з якою Україна не уклала відпо-
відну міжнародну угоду. Верховний 
Суд України у своєму рішенні від 
12 травня 2015 року № 21-180а15 
також підтвердив, посилаючись 
на рішення Конституційного Суду 
України № 25-рп/2009, що пенсія 
має виплачуватися всім громадя-
нам України незалежно від місця їх 
проживання. Верховний Суд зазна-
чив, що з дня набуття сили рішен-
ня Конституційного Суду України 
№ 25-рп/2009 пенсійні органи мають 
відновити виплату пенсій громадянам 
України, які виїхали на постійне 
місце проживання за кордон.

– Незважаючи на обов’язковість 
рішень Конституційного Суду України, 
пенсійні органи самостійно не 
відновлюють виплату пенсій. 

Відповідно, громадянам України 
необхідно звертатися до суду за по-
новленням виплати пенсії, – каже 
Роман Чумак.

Óêðà¿íñüêà ïåíñ³ÿ çà êîðäîíîì КОНСУЛЬТУЄ:
Чумак Роман, адвокат, ке-

руючий партнер «Юридичної 
компанії «Арес», голова Відді-
лення АПУ Асоціація Правників 
України.

Адвокат надає консультації та 
послуги по цивільним справам, ви-
рішенню земельних спорів, питан-
ням нерухомості, кримінальним 
справам, супроводженню діяльності бізнесу, сімейним спо-
рам, тощо.

к. т. 050 283 85 59, 098 040 19 93
адреса 61057, місто Харків, вул. Свободи (Іванова), 7/9, офіс 504-505
сайт www.areslex.com

Доводимо до вашого відома, що роздрібні тарифи на електричну енергію 
на березень 2018 року, опубліковані 22.02.2018 у № 15 газети «Слобідський 
край», змінені згідно з постановою Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП),
від 22.02.2018 № 222 та складають:

Групи споживачiв
Роздрiбнi
тарифи,

коп./кВт·г

1.

Промисловi та прирiвненi до них споживачi з приєднаною 
потужнiстю 750 кВА i бiльше
1 клас напруги (35кВ i бiльше)
2 клас напруги (менше 35кВ)

169,630
203,707

2.

Промисловi та прирiвненi до них споживачi з приєднаною 
потужнiстю менше 750 кВА
1 клас напруги (35кВ i бiльше)
2 клас напруги (менше 35кВ) 

169,630
203,707

3.
Електрифiкований залiзничний транспорт
1 клас напруги (35кВ i бiльше)
2 клас напруги (менше 35кВ)

169,630
203,707

4.
Електрифiкований мiський транспорт
1 клас напруги (35кВ i бiльше)
2 клас напруги (менше 35кВ)

169,630
203,707

5.
Непромисловi споживачi 
1 клас напруги (35кВ i бiльше)
2 клас напруги (менше 35кВ)

169,630
203,707

6.
Сiльськогосподарськi споживачi
1 клас напруги (35кВ i бiльше)
2 клас напруги (менше 35кВ)

169,630
203,707

Роздрiбнi тарифи розрахованi на пiдставi таких даних:
Складовi тарифу Дата i номер

постанови НКРЕКП Значення
Прогнозована оптова ринкова ціна електричної 
енергії, грн/МВт·г 28.12.2017 р. № 1513 1 495,46
Прогнозована середня закупiвельна цiна електрич-
ної енергiї, грн/МВт·г 1 565,31
Коефiцiєнт нормативних ТВЕ, %
1 клас напруги (35кВ та бiльше)
2 клас напруги (менше 35кВ)

16.03.2017 р. № 292 6,02
10,47

Тарифи на передачу електричної енергiї, грн/МВт·г
1 клас напруги (35кВ та бiльше)
2 клас напруги (менше 35кВ)

24.01.2018 р. № 85 20,81
166,80

Тарифи на постачання електричної енергiї, грн/МВт·г
1 група споживачiв
2 група споживачiв

24.01.2018 р. № 85 9,91
49,55

АК «Харківобленерго»

До уваги споживачів електричної енергії!

Олександр ГРЕЧАНИЙ

відповідь шукав
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СУБОТА, 3 березня

НЕ ДІЛЯ, 4 березня
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.30, 07.05, 08.05, 
09.05 Доброго ранку, 
країно!

07.00, 08.00, 09.00, 
21.00 Новини

09.30 Х/ф «Яків»

11.20 Д/с «Щоденники 
комах»

12.10 Перший на селі
12.45 Незвичайні культури
14.30 Фольк-music
15.55 Д/с «Дива Китаю»
16.30 Х/ф «Червоний колір 

Бразилії»

20.00 Гордість світу
21.35 «Утеодин» з М. Щуром
22.15 Д/с «Весняний 

фестиваль»
23.10 Д/с «Дика планета»
00.15 Д/с «Музична одіссея 

Арірант. Шоу»

УТ-2, «1+1»

05.15 Розсміши коміка
06.10 ТСН
07.05 Українські сенсації
08.00 Сніданок. Вихідний
09.00 Лото «Забава»
09.40 М/с «Маша і Ведмідь»

10.05 Громада на мiльйон
11.15 Світ навиворіт-4
17.10 Ліга сміху-2018
19.30 ТСН. Тиждень
21.00 Голос країни-8
23.10 Ігри приколів-2018
00.10 Х/ф «Нащадки» ▲

ІНТЕР

05.20, 20.00, 01.40 Подробиці
05.50 М/ф
06.25 Х/ф «Афоня»

08.00 уДачний проект
09.00 Готуємо разом
10.00 Орел і решка. 

Рай та пекло
11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка

12.00 Х/ф «Бінго Бонго»

14.10 Х/ф «Тільки 

не відпускай мене» ▲
18.10, 20.30 Х/ф «Сільський 

романс»

22.00 Т/с «Подаруй мені 

неділю» ▲
ICTV

05.05 Факти
05.35 Інсайдер
07.25 Т/с «Код 

Костянтина» ▲
09.20 Т/с «Відділ 44» ▲
12.10, 13.00 Скетчком 

«На трьох»
12.45 Факти. День
13.25 Х/ф «Форрест Гамп»

16.05 Х/ф «Еволюція 

Борна» ▲
18.45 Факти тижня. 

100 хвилин 
з Оксаною Соколовою

20.35 Х/ф «Безславні 

виродки» ▲
23.45 Х/ф «Мерзенна 

вісімка» ■
СТБ

06.55 Хата на тата
09.00 Усе буде смачно!
10.00 Караоке на Майдані
11.25 Свiтамі за скарбом
13.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»

15.00 Наречена для тата
16.55, 23.15 Я соромлюсь 

свого тiла-5
19.00, 22.10 Слідство ведуть 

екстрасенси
21.00 Один за всіх

5 КАНАЛ

05.00, 06.00, 23.00, 02.00, 
04.00 Час. Важливо

05.15 Рандеву 
з Я. Соколовою

06.30 Невигадані історії
07.15, 04.20 Феєрія мандрів
07.55, 22.00, 00.10 Час бізнесу

08.15, 22.10 Нові герої Донбасу
08.40, 13.10 Натхнення
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 00.00, 
01.00 Час новин

09.15 Автопілот-тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
09.30 Вікно в Америку
10.10 Сімейні зустрічі
10.30, 03.15 Кіно 

з Я. Соколовою
11.10 Кордон держави
11.25 Будемо жити
11.35 Гра інтересів
12.20, 23.15 Енерго-

Незалежність
12.40 Прес-конференція 

щодо ситуації 
в зоні АТО

13.20 Діалоги з Патріархом
14.10, 20.00, 01.10, 

04.40 Машина часу
15.15 П’ятий поверх
16.10 Агрокраїна
16.20 Фінансовий тиждень
17.10 Особливий погляд
17.30 Акцент
18.00, 02.10 Підсумки тижня
19.25 Стоп корупції!
21.40, 03.00 Час-Time
23.40 Про військо

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 СтендАп-шоу
06.55, 09.35 Kids’ Time
07.00 М/с «Том і Джеррі 

в дитинстві»

09.40 М/ф «Ронал-варвар» ▲
11.10 Х/ф «З Парижа 

з любов’ю» ▲
13.10 Х/ф «13-й район» ▲
15.00 Х/ф «13-й район. 

Ультиматум» ▲
17.00 Х/ф «13-й район: 

Цегляні особняки» ▲
18.45 Х/ф «На драйві» ▲

21.00 Х/ф «Овердрайв» ▲
23.00 Х/ф «Твердолобий» ▲
00.50 Х/ф «Астрал: 

Глава 2» ■
УКРАЇНА

06.50 Сьогодні
07.45 Зірковий шлях
09.00 Х/ф «Долю

не обдуриш» ●
12.50 Х/ф «Білі троянди 

надії» ▲
16.30, 21.00 Х/ф «Пташка 

співоча» ●
19.00, 00.30 Події тижня
20.00 Головна тема
22.40 Х/ф «Подаруй мені 

трохи тепла» ▲
01.30 Премія «Оскар». 

Церемонія 
нагородження

НТН

05.30 Правда життя. 
Професії

06.30 Х/ф «Будинок 

на дюнах»

07.45 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»

11.30 Х/ф «Балада 

про доблесного 

лицаря Айвенго»

13.05 Х/ф «Я оголошую вам 

війну» ▲
14.50 Х/ф «Дике кохання»

17.05 Х/ф «Фантомас 

розбушувався»

19.00 Х/ф «Інтердівчинка» ▲
22.00 Х/ф «Зникнення» ▲
23.50 Х/ф «Небезпечний 

квартал» ▲
01.40 Таємниці 

кримінального світу

К1

06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.20 М/ф
09.00 Красуні
10.00 Ух ти show

11.00 Т/с «H
2
O: Просто 

додай води»

12.00 Орел і решка. 
Ювілейний сезон

22.00 Їже, я люблю тебе!
00.00 Х/ф «Маліса 

в країні чудес» ▲
ТЕТ

05.40 Корисні підказки
06.00 Байдиківка
06.30 МультиРанок
09.45 Х/ф «Принци повітря»

11.20 Х/ф «Пані Метелиця»

12.30, 02.30 Панянка-Селянка
14.30 Казки У
16.00 Танька і Володька
17.00 Х/ф «Люди Ікс» ▲
19.00 Одного разу 

під Полтавою
22.30 ЛавЛавСar-2
00.00 Теорія зради

ОТБ

07.00 Хто в домі хазяїн?
07.30 Школа Мері Поппінс
08.00 Хочу бути
08.15 Казки Лірника
08.25 Як це
09.00 Твій ранок
09.45 Художні історії
12.30, 20.00 Розсекречена 

історія
13.30 Pro-закон
13.45 Д/ф «Незвичайна 

наука»
14.15 Х/ф «Захист Лужина»

16.00 Фольк-діти
17.00 Світло
18.00 Справжні
18.30 Культурна столиця
19.00 Роздягалка
19.30 Д/ф «Супервiдчуття»

Р1

20.00 Формула здоров’я
20.30 Дитятко. Краще
21.00 Сноб
21.50 Party Time
22.30 Пряма лінія 

у «Вечірньому Харкові»
23.30 Персона
00.30 RAP-обойма

СИМОН

05.00, 09.00, 03.00 Світові 
новини

05.45, 07.45, 09.30, 12.55, 
15.50, 19.55, 
21.55, 23.50, 
03.35 Simon-погода

05.50, 07.55, 14.55, 15.55, 
20.55, 23.55 TV-маклер

06.00 Підземний світ
06.30 Пригоди О. Стівенса
07.00, 16.00, 19.30, 21.00, 02.30, 

04.00 Новини «24»
07.30 Світ зірок
08.00 Д/с «Армагеддон 

тварин»
08.45 Халі-галі
09.35 По домівках
10.00 Щаслива людина
10.30 Тварини – моя сім’я
11.00, 13.00 Інформаційна 

програма
11.15 Світова кухня
11.25 Факти про здоров’я
12.00 Історія кіно. Одіссея
13.30 Життя прекрасне
14.00, 20.00 Т/с «Чужі гріхи»

15.00 Пішки навколо планети
16.25 Кароліна – 

досвід поколінь
16.45, 23.30, 01.00 Бардачок
17.15 Т/с «Життя як життя»

21.30 Кухня
22.00 Вечірній кінозал
23.00 KOZA
00.00 Нічний кінозал

7 КАНАЛ

06.50 Ранкова проповідь
07.00, 09.00, 15.00, 21.00, 

00.10 Харківські вісті
07.30, 15.45 Батьківські збори
08.15, 11.20, 15.30,

17.20 Мульткраїна
08.40, 09.45, 11.40, 16.25, 

20.30 MUSIC HALL
09.30, 17.50, 20.50, 

21.25 Погода

09.35, 12.50, 14.45 ПРІОР
10.05, 13.50 Гра долі
10.45 КультУРА!
12.00 Пряма мова
12.30, 14.30, 18.25 М/ф
13.00 Вартовi правопорядку
13.15 Одна
14.15, 00.30 Музичний салон
16.45 Діалоги
17.30 Для маленької компанії
17.55 Блага звістка
18.50, 21.30 Д/ф
23.20 Тут і зараз

МЕГА

05.40 Бандитська Одеса
07.30 Брама часу
08.10, 18.10 У пошуках істини
10.00 Вирішальні битви 

Другої світової
11.50, 21.00 Завоювати небо
13.40 Грами та карати
14.30 Фабрика погоди
16.30 У пошуках краси
17.30 Африка: стихія води
22.50 Земля: код знищення
23.50 Паранормальний світ
00.40 Великі українці

2+2

05.00, 23.20 Змішані єдино-
борства. UFC 222. 
Бій за чемпіонський 
титул. К. Кіборг – 
Я. Куницька

09.00 Герої українського 
спорту: регбі

09.30 Помста природи
10.05 Загублений світ
13.10 Т/с «Перевізник-2» ▲
15.00 Х/ф «В ім’я 

Бен-Гура» ▲
16.50 Футбол. ЧУ. 

«Динамо» – «Зоря»
19.15 Футбол. ЧУ. 

«Карпати» – «Шахтар»
21.20 ПроФутбол
01.50 Нове шалене відео 

по-українськи

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.30, 07.05, 08.05, 
09.05 Доброго ранку, 
країно!

07.00, 08.00, 09.00, 
21.00 Новини

09.35 М/с «Гон»

10.20 Хто в домі хазяїн?
11.05 Д/с «Щоденники 

комах»
12.00 Х/ф «Книга буття. 

Створення світу»

14.00 Д/с «Спільноти тварин»
15.45 Д/с «Весняний 

фестиваль»
16.40 Х/ф «Дивовижна 

подорож 

Мері Брайант»

20.00 Гордість світу
21.30 Зимові Олімпійські 

ігри-2018. 
Кращі виступи

УТ-2, «1+1»

05.00 Розсміши коміка
06.00, 19.30 ТСН
06.45 Гроші-2018
08.00 Сніданок. Вихідний
09.45 Життя без обману
11.15 Інспектор. Міста
12.55, 23.15 Світське життя
13.55 Голос країни-8
16.25, 21.15 Вечірній квартал
18.30 Розсміши коміка. 

Діти-2018
20.15 Українські сенсації
00.15 Вечірній Київ

ІНТЕР

05.05 Top Shop
05.30 М/ф
06.50 Жди мене
08.15 Подорожі в часі
08.45 Х/ф «Раз на раз 

не випадає»

10.15 Х/ф «На Вас чекає 

громадянка 

Никанорова»

12.00 Х/ф «Афоня»

14.00 Х/ф «Гараж»

16.00 Концерт «Злата 
Огневіч. Моя історія»

18.00, 20.30 Х/ф «Тільки 

не відпускай мене» ▲
20.00, 02.10 Подробиці
22.30 Т/с «Подаруй мені 

неділю» ▲
ICTV

05.10 Скарб нації
05.20 Еврика!
05.30 Факти
05.50 Більше ніж правда
07.40 Я зняв!
09.35 Дизель-шоу
10.50 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетчком «На трьох»
16.20 Х/ф «Ворог біля 

воріт»

18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.10 Х/ф «Еволюція 

Борна» ▲
22.45 Х/ф «Форрест Гамп»

01.25 Х/ф «Бердмен» ▲
СТБ

05.55 Хата на тата
08.00 Караоке на Майдані
09.00 Усе буде смачно!
10.05, 22.30 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова iсторiя»

11.10 Х/ф «Два полюси 

любові» ▲
15.25 МастерШеф. 

Кулінарний випускний
19.00 Свiтамі за скарбом
21.30 Вечір з Н. Гаріповою
23.30 Давай поговоримо 

про секс-4

5 КАНАЛ

05.00, 06.00, 23.00, 02.00, 
04.00 Час. Важливо

05.15, 14.10, 01.10 Машина часу

05.40 Хроніка дня
06.30 Акцент
07.15, 11.30 Феєрія мандрів
07.55, 08.55, 22.00, 

00.10 Час бізнесу
08.15, 22.10 Нові герої Донбасу
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 00.00, 
01.00 Час новин

09.15 Автопілот-новини
09.20 Укравтоконтинент
09.30 Капітал
09.40 Натхнення
10.10 Історія успіху
10.25 П’ятий поверх
11.10 Майстри ремонту
12.20 Невигадані історії
12.35 Прес-конференція 

щодо ситуації 
в зоні АТО

13.10, 04.30 Відкрита церква
13.35 Сучасний фермер
15.15 Сімейні зустрічі
16.10 ЕнергоНезалежність
17.10 Стоп корупції!
18.00, 00.15 Велика політика
18.40 Про військо
19.25 Особливий погляд
20.00, 02.10 Рандеву 

з Я. Соколовою
21.40, 03.00 Вікно в Америку
23.15 Фінансовий тиждень
23.40 Кордон держави

НОВИЙ КАНАЛ

05.25, 06.45 Kids’ Time
05.30 М/с «Лунтик 

та його друзі»

06.50 Ревізор. Магазини
08.50 Таємний агент
10.00 Таємний агент. 

Пост-шоу
11.50 Х/ф «Копальні 

царя Соломона»

15.20 Х/ф «З Парижа 

з любов’ю» ▲

17.10 Х/ф «13-й район» ▲
19.00 Х/ф «13-й район. 

Ультиматум» ▲
21.00 Х/ф «13-й район: 

Цегляні особняки» ▲
22.50 Х/ф «Захоплення 

підземки 123» ▲
01.00 Х/ф «Погана 

компанія» ▲
УКРАЇНА

07.00, 15.00, 19.00, 
02.25 Сьогодні

07.15, 04.40 Зірковий шлях
09.50, 15.20 Т/с «Чужі рідні»

17.45, 19.40 Х/ф «Долю 

не обдуриш» ●
22.00 Х/ф «Нахаба»

01.55 Телемагазин

НТН

06.25 Т/с «Вічний поклик»

12.00 Свідок. Агенти
12.35 Речовий доказ
15.05 Бокс. Кращі бої 

О. Усика
17.10 Круті 90-ті
19.00, 02.00 Свідок
19.30 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 

Айвенго»

21.10 Х/ф «Фантомас 

розбушувався»

23.05 Х/ф «Небезпечний 

квартал» ▲
01.00 Т/с «Великі 

почуття» ▲
К1

05.10, 11.00, 04.45 Т/с «H
2
O: 

Просто додай води»

06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.20 М/ф
09.00 Красуні
10.00 Ух ти show
12.25 Х/ф «16 бажань»

14.15 Орел і решка. 
Ювілейний сезон

22.00 Їже, я люблю тебе!
00.00 Х/ф «Білявка 

в ефірі» ▲
ТЕТ

05.40 Корисні підказки
06.00 Байдиківка
06.30 МультиРанок
09.45 М/ф «Дельго»

11.20 Х/ф «Столик-

сам-накрийся»

12.30, 02.30 Панянка-Селянка
14.30 Казки У
16.00 Танька і Володька
17.00 Х/ф «Персі Джексон: 

Море чудовиськ»

19.00 Х/ф «Бабій 

одружується»

21.00 Одного разу 
під Полтавою

22.30 ЛавЛавСar-2
00.00 Теорія зради

ОТБ

07.00 Хто в домі хазяїн?
07.30 Школа Мері Поппінс
07.40 Хочу бути
08.00 Твій ранок
09.45 Художні історії
12.30, 20.00 Розсекречена 

історія
13.30 Стадіон
13.45 Т/с «Блондинка»

16.00 Д/ф «Незвичайна 
наука»

16.30 Х/ф «Секрет озера 

Ерроу»

18.00 Парк культури
18.20 Спілкуємося 

англійською
18.45 Покоління успіху
19.00 Новини
19.20 Д/ф «Супервiдчуття»
19.50 Д/ф «Жива природа»

Р1

20.00 Школа шопера
20.15 Мистецька країна
20.25 Світлячок

21.00 Дитятко. Краще
22.05 Пряма лінія 

у «Вечірньому Харкові»
23.00 Сноб
00.00 Персона
00.30 Ритм

СИМОН

05.00, 07.30, 09.30, 
12.30 Об’єктив-новини

05.25, 05.50, 07.55, 09.55, 
10.50, 12.55, 15.55, 
19.30, 21.30, 01.30, 
03.45 Simon-погода

05.30, 12.00 Об’єктив-позиція
05.55, 10.25, 10.55, 12.25, 14.50, 

15.50, 20.55, 21.35, 
01.35, 03.50 TV-маклер

06.00 Підземний світ
06.30 Пригоди О. Стівенса
07.00, 15.00, 16.30, 02.40, 

04.00 Новини «24»
08.00 Д/с «Армагеддон 

тварин»
08.45 Халі-галі
09.00 Кухня
10.00 По домівках
10.30 Бардачок
11.00, 13.00 Інформаційна 

програма
11.15 Світова кухня
11.25 Факти про здоров’я
13.30 Життя прекрасне
14.00, 20.00 Т/с «Чужі гріхи»

15.30 Спортивний інтерес
16.00 Насправді
17.00 Тварини – 

моя сім’я
17.30, 23.40 Світ зірок
18.00 Полілог
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 

03.00 Світові новини
19.35 На здоров’я
21.40 Будь у курсі
22.00 Вечірній кінозал
00.00 Нічний кінозал

7 КАНАЛ

06.50, 23.30 Батьківські збори
07.40, 11.40, 13.50, 

15.00 Мульткраїна

07.50, 19.05, 21.00, 22.30, 
00.45 Погода

08.00, 09.00, 18.00, 
20.30, 22.00, 
00.10 Харківські вісті

08.20, 09.35, 16.55 М/ф
08.40, 10.25, 12.00, 14.10, 

17.40, 19.10, 
00.30 MUSIC HALL

09.30 Харківські вісті. Спорт
09.45, 12.20, 16.05 ПРІОР
10.00 Гра долі
10.55 Тут і зараз
12.30, 18.30 КультУРА!
13.10 Діалоги
14.30 Пряма мова
15.15, 19.30, 21.05, 22.35 Д/ф
16.20 Одна

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.30 Брама часу
08.10, 18.10 У пошуках істини
10.00 Вирішальні битви 

Другої світової
11.50, 21.00 Завоювати небо
13.40 Земля: код знищення
14.30 Фабрика погоди
16.30 Африка: стихія води
22.50 Грами та карати
23.50 Паранормальний світ
00.40 Містична Україна

2+2

06.00 М/ф
08.00 Бушидо
09.00 Зловмисники
11.00 Т/с «Перевізник-2» ▲
12.50 Т/с «Ментівські війни. 

Київ» ▲
16.25 Х/ф «Росомаха: 

Безсмертний» ▲
18.50 Х/ф «Чемпіон» ▲
20.45 Т/с «Гвардія-2»

22.35 Х/ф «Хроніки 

месника» ▲
00.35 Х/ф «Ігри 

на виживання» ■

● – без обмеження аудиторії (загальнодоступна);        ▲ – перегляд неповнолітніми глядачами рекомендується разом із батьками або з їхнього дозволу;      ■ – рекомендується тільки для дорослих.
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1. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок (домоволодіння) за адре-
сою: м. Харків, вул. Сидоренківська, 47.

2. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок (домоволодіння) за адре-
сою: м. Харків, вул. Сидоренківська, 52.

3. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок (домоволодіння) за адре-
сою: м. Харків, вул. Арматурна, 17.

4. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок (домоволодіння) за адре-
сою: м. Харків, вул. Арматурна, 19.

5. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
лові будинки з надвірними будівлями 
(домоволодіння) за адресою: м. Харків, 
вул. Арматурна, 21.

6. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок (складається з квартири 
№ 2) з надвірними будівлями) за адресою: 
м. Харків, пров. Арматурний, 4.

7. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
лові будинки з надвірними будівлями 
(домоволодіння) за адресою: м. Харків, 
пров. Арматурний, 5.

8. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок (домоволодіння) за адре-
сою: м. Харків, вул. Арматурна, 37.

9. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок (домоволодіння) за адре-
сою: м. Харків, вул. Арматурна, 39.

10. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок з надвірними будівлями 
(домоволодіння) за адресою: м. Харків, 
просп. Гагаріна, 146-А.

11. Об’єкт житлової нерухомості 
(житлові будинки з надвірними будівлями 
(домоволодіння) за адресою: м. Харків, 
вул. Обоянська, 6.

12. Об’єкт житлової нерухомості 
(житлові будинки з надвірними будівлями 
(домоволодіння) за адресою: м. Харків, 
вул. Обоянська, 5.

13. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок з надвірними будівлями 
(домоволодіння) за адресою: м. Харків, 
вул. Азербайджанська, 6.

14. Об’єкт житлової нерухомості (кім-
ната у багатоквартирному житловому бу-
динку) за адресою: м. Харків, просп. Гага-
ріна, 156, кімната 16.

15. Об’єкт житлової нерухомості (кім-
ната у багатоквартирному житловому бу-
динку) за адресою: м. Харків, просп. Гага-
ріна, 156, кімната 19.

16. Об’єкт житлової нерухомості (кім-
ната у багатоквартирному житловому бу-
динку) за адресою: м. Харків, просп. Гага-
ріна, 156, кімната 20.

17. Об’єкт житлової нерухомості (кім-
ната у багатоквартирному житловому бу-
динку) за адресою: м. Харків, просп. Гага-
ріна, 156, кімната 21.

18. Об’єкт житлової нерухомості (кім-
ната у багатоквартирному житловому бу-
динку) за адресою: м. Харків, просп. Гага-
ріна, 156, кімната 22.

19. Об’єкт житлової нерухомості (кім-
ната у багатоквартирному житловому бу-
динку) за адресою: м. Харків, просп. Гага-
ріна, 156, кімната 23.

20. Об’єкт житлової нерухомості (кім-
ната у багатоквартирному житловому бу-
динку) за адресою: м. Харків, просп. Гага-
ріна, 156, кімната 24.

21. Об’єкт житлової нерухомості (кім-
ната у багатоквартирному житловому бу-
динку) за адресою: м. Харків, просп. Гага-
ріна, 156, кімната 26.

22. Об’єкт житлової нерухомості (кім-
ната у багатоквартирному житловому бу-
динку) за адресою: м. Харків, просп. Гага-
ріна, 156, кімната 29.

23. Об’єкт житлової нерухомості (кім-
ната у багатоквартирному житловому бу-
динку) за адресою: м. Харків, просп. Гага-
ріна, 156, кімната 30.

24. Об’єкт житлової нерухомості 
(житлові приміщення 2-го поверху № 14, 
15, 17, 18, 25, 27, 28 у багатоквартирному 
житловому будинку літ. «А-2») за адресою: 
м. Харків, просп. Гагаріна, 156.

25. Об’єкт житлової нерухомості 
(квартира у багатоквартирному житловому 
будинку) за адресою: м. Харків, просп. Га-
гаріна, 158, квартира 1.

26. Об’єкт житлової нерухомості 
(квартира у багатоквартирному житловому 
будинку) за адресою: м. Харків, просп. Га-
гаріна, 158, квартира 3.

27. Об’єкт житлової нерухомості 
(квартира у багатоквартирному житловому 
будинку) за адресою: м. Харків, просп. Га-
гаріна, 158, квартира 4.

28. Об’єкт житлової нерухомості 
(квартира у багатоквартирному житловому 
будинку) за адресою: м. Харків, просп. Га-
гаріна, 158, квартира 5.

29. Об’єкт житлової нерухомості 
(квартира у багатоквартирному житловому 
будинку) за адресою: м. Харків, просп. Га-
гаріна, 158, квартира 6.

30. Об’єкт житлової нерухомості 
(квартира у багатоквартирному житловому 
будинку) за адресою: м. Харків, просп. Га-
гаріна, 158, квартира 7.

31. Об’єкт житлової нерухомості 
(квартира у багатоквартирному житловому 
будинку) за адресою: м. Харків, просп. Га-
гаріна, 158, квартира 8.

32. Об’єкт житлової нерухомості 
(квартира у багатоквартирному житловому 
будинку) за адресою: м. Харків, просп. Га-
гаріна, 160/2, квартира 1.

33. Об’єкт житлової нерухомості 
(квартира у багатоквартирному житловому 
будинку) за адресою: м. Харків, просп. Га-
гаріна, 160/2, квартира 2.

34. Об’єкт житлової нерухомості 
(квартира у багатоквартирному житловому 
будинку) за адресою: м. Харків, просп. Га-
гаріна, 160/2, квартира 3.

35. Об’єкт житлової нерухомості 
(квартира у багатоквартирному житловому 
будинку) за адресою: м. Харків, просп. Га-
гаріна, 160/2, квартира 4.

36. Об’єкт житлової нерухомості 
(квартира у багатоквартирному житловому 
будинку) за адресою: м. Харків, просп. Га-
гаріна, 160/2, квартира 5.

37. Об’єкт житлової нерухомості 
(квартира у багатоквартирному житловому 
будинку) за адресою: м. Харків, просп. Га-
гаріна, 160/2, квартира 6.

38. Об’єкт житлової нерухо-
мості (квартира у багатоквартирно-
му житловому будинку) за адресою: 
м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, кварти-
ра 7.

39. Об’єкт житлової нерухомості 
(квартира у багатоквартирному житловому 
будинку) за адресою: м. Харків, просп. Га-
гаріна, 160/2, квартира 8.

40. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок з надвірними будівлями 
(домоволодіння) за адресою: м. Харків, 
вул. Макіївська, 3.

41. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок з надвірними будівлями 
(домоволодіння) за адресою: м. Харків, 
в-д Золотий 1-й, 1.

42. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок з надвірними будівлями 
(домоволодіння) за адресою: м. Харків, 
в-д Золотий 1-й, 3.

43. Об’єкт житлової нерухомості 
(житлові будинки з надвірними будівлями 
(домоволодіння) за адресою: м. Харків, 
в-д Золотий 1-й, 5.

44. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок з надвірними будівлями 
(домоволодіння) за адресою: м. Харків, 
просп. Гагаріна, 115-А.

45. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок з надвірними будівлями 
(домоволодіння) за адресою: м. Харків, 
просп. Гагаріна, 113-А.

46. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок з надвірними будівлями 
(домоволодіння) за адресою: м. Харків, 
просп. Гагаріна, 113.

47. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок з надвірними будівлями 
(домоволодіння) за адресою: м. Харків, 
в-д Золотий 2-й, 4.

48. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок (домоволодіння) за адре-
сою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 6.

49. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок (домоволодіння) за адре-
сою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 8.

50. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок з надвірними будівлями 
(домоволодіння) за адресою: м. Харків, 
в-д Золотий 2-й, 7.

51. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок (домоволодіння) за адре-
сою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 5.

52. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок з надвірними будівлями 
(домоволодіння) за адресою: м. Харків, 
в-д Золотий 2-й, 3.

53. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок з надвірними будівлями 
(домоволодіння) за адресою: м. Харків, 
в-д Золотий 2-й, 1.

54. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок (домоволодіння) за адре-
сою: м. Харків, пров. Сичівський, 1.

55. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок (домоволодіння) за адресою: 
м. Харків, пров. Сичівський, 1-А.

56. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
лові будинки (домоволодіння) за адресою: 
м. Харків, пров. Сичівський, 2.

57. Об’єкт житлової нерухомості 
(житловий будинок (домоволодіння) за 
адресою: м. Харків, пров. Сичівський, 5.

58. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок (домоволодіння) за адресою: 
м. Харків, в-д Зміївський 3-й, 10.

59. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок з надвірними будівлями 

(домоволодіння) за адресою: м. Харків, 
в-д Зміївський 3-й, 10-А.

60. Об’єкт житлової нерухомості 
(житлові будинки з надвірними будівлями 
(домоволодіння) за адресою: м. Харків, 
в-д Зміївський 3-й, 5.

61. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок з надвірними будівлями 
(домоволодіння) за адресою: м. Харків, 
пров. Стрілецький, 4.

62. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок з надвірними будівлями 
(домоволодіння) за адресою: м. Харків, 
пров. Стрілецький, 6.

63. Об’єкт житлової нерухомості (жит-
ловий будинок з надвірними будівлями 
(домоволодіння) за адресою: м. Харків, 
пров. Стрілецький, 5.

64. Земельна ділянка пло-
щею 0,0336 га, кадастровий номер 
6310138800:06:009:0003 (цільове призна-
чення – для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських буді-
вель і споруд (присадибна ділянка) за адре-
сою: м. Харків, вул. Сидоренківська, 52.

65. Земельна ділянка пло-
щею 0,0250 га, кадастровий номер 
6310138800:06:009:0004 (цільове призна-
чення – для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських буді-
вель і споруд (присадибна ділянка) за адре-
сою: м. Харків, вул. Сидоренківська, 54.

66. Земельна ділянка пло-
щею 0,0943 га, кадастровий номер 
6310138800:06:009:0001 (цільове призна-
чення – для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських буді-
вель і споруд (присадибна ділянка) за адре-
сою: м. Харків, вул. Арматурна, 21.

67. Земельна ділянка площею 0,0501 га 
за адресою: м. Харків, пров. Арматурний, 4.

68. Земельна ділянка пло-
щею 0,0455 га, кадастровий номер 
6310138800:06:010:0007 (цільове призна-
чення – для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських буді-
вель і споруд (присадибна ділянка) за адре-
сою: м. Харків, вул. Арматурна, 39.

69. Земельна ділянка пло-
щею 0,0554 га, кадастровий номер 
6310138800:06:015:0001 (цільове призна-
чення – для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських буді-
вель і споруд (присадибна ділянка) за адре-
сою: м. Харків, вул. Азербайджанська, 6.

70. Земельна ділянка пло-
щею 0,072 га, кадастровий номер 
6310136900:01:042:0006 (цільове призна-
чення – для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських буді-
вель і споруд (присадибна ділянка) за адре-
сою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 8.

71. Земельна ділянка пло-
щею 0,0304 га, кадастровий номер 
6310136900:01:042:0003 (цільове призна-
чення – для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських буді-
вель і споруд (присадибна ділянка) за адре-
сою: м. Харків, просп. Гагаріна, 115-А.

72. Земельна ділянка пло-
щею 0,0718 га, кадастровий номер 
6310136900:01:041:0004 (цільове при-
значення – для будівництва і обслугову-
вання житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
адресою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 7.

73. Земельна ділянка пло-
щею 0,0974 га, кадастровий номер 
6310136900:01:041:0006 (цільове призна-
чення – для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських буді-
вель і споруд (присадибна ділянка) за адре-
сою: м. Харків, пров. Сичівський, 1.

74. Земельна ділянка пло-
щею 0,1000 га, кадастровий номер 
6310136900:01:041:0002 (цільове призна-
чення – для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських буді-
вель і споруд (присадибна ділянка) за адре-
сою: м. Харків, пров. Сичівський, 1-А.

75. Земельна ділянка пло-
щею 0,0580 га, кадастровий номер 
6310136900:01:036:0002 (цільове призна-
чення – для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських буді-
вель і споруд (присадибна ділянка) за адре-
сою: м. Харків, пров. Стрілецький, 4.

76. Об’єкт нежитлової нерухомості 
(нежитлова будівля літ. «А-1») за адресою: 
м. Харків, просп. Гагаріна, 104.

77. Об’єкт нежитлової нерухомості 
(нежитлові приміщення 2-го поверху № II 
у багатоквартирному житловому будин-
ку літ. «А-2») за адресою: м. Харків, 
просп. Гагаріна, 156.

78. Об’єкт нежитлової нерухомос-
ті (нежитлові приміщення 1-го поверху 
№ 5, 6, XIX у багатоквартирному житлово-
му будинку літ.«А-2») за адресою: м. Хар-
ків, просп. Гагаріна, 156.

79. Об’єкт нежитлової нерухомості 
(нежитлові приміщення підвалу № 1-5, 
I-IV; 1-го поверху 1-4, 7, 10-13, I-XVIII, 
ХХ-ХХІІ у багатоквартирному житловому 
будинку літ. «А-2») за адресою: м. Харків, 
просп. Гагаріна, 156.

80. Об’єкт нежитлової нерухомості 
(нежитлова будівля літ. «Б-1») за адресою: 
м. Харків, просп. Гагаріна, 176.

81. Об’єкт нежитлової нерухомості 
(нежитлова будівля літ. «Л-І») за адресою: 
м. Харків, просп. Гагаріна, 178.

82. Об’єкт нежитлової нерухомості 
(нежитлова будівля літ. «М-1») за адресою: 
м. Харків, просп. Гагаріна, 178.

83. Об’єкт нежитлової нерухомості 
(нежитлова будівля літ. «К-1») за адресою: 
м. Харків, просп. Гагаріна, 178.

84. Об’єкт нежитлової нерухомості 
(нежитлова будівля літ. «Н-2») за адресою: 
м. Харків, просп. Гагаріна, 182.

85. Об’єкт нежитлової нерухомості 
(нежитлова будівля літ. «К-1») за адресою: 
м. Харків, просп. Гагаріна, 182-А.

86. Об’єкт нежитлової нерухомості 
(нежитлова будівля літ. «В-1») за адресою: 
м. Харків, просп. Гагаріна, 244-Б.

87. Об’єкт нежитлової нерухомості 
(нежитлова будівля літ. «А-1») за адресою: 
м. Харків, пров. Сичівський, 2.

88. Незавершене будівництво літ. «Б-3» 
за адресою: м. Харків, вул. Державінська, 
ріг в-ду Зміївського 3-го.

Директор 
Департаменту будівництва 
та шляхового господарства  

В. М. Чумаков

УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
18 сесія 7 скликання

УКРАИНА
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
18 сессия 7 созыва

РІШЕННЯ
Від 21.02.2018 № 1034/18
м. Харків
Про викуп земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого 
майна, що на них розміщені, які перебувають у власності 
фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб

Відповідно до пункту 34 частини 1 
статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону Украї-
ни «Про відчуження земельних ділянок, 
інших об’єктів нерухомого майна, що на 
них розміщені, які перебувають у приват-
ній власності, для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності», статті 5 
Декрету Кабінету Міністрів України від 
21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито», 
враховуючи розпорядження Кабінету Мі-
ністрів України від 19.07.2017 № 538-р 
«Про затвердження проекту «Будівництво 
третьої лінії метрополітену в м. Харкові 
від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» (коригування)», у зв’язку із 
будівництвом третьої лінії метрополітену 
в м. Харкові від станції «Метробудівни-
ків» до станції «Одеська», передбаченої 
генеральним планом міста Харкова, яке є 
підставою для викупу (примусового відчу-
ження) земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, 
які перебувають у власності фізичних або 
юридичних осіб, згідно з абзацом 3 части-
ни 1 статті 7, абзацом 3 частини 1 статті 15 

Закону України «Про відчуження земель-
них ділянок, інших об’єктів нерухомого 
майна, що на них розміщені, які перебу-
вають у приватній власності, для суспіль-
них потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності», з метою реалізації Програми 
будівництва та розвитку метрополітену на 
2010-2020 роки, затвердженої рішенням 
41 сесії Харківської міської ради 5 скли-
кання від 24.02.2010 № 37/10, керуючись 
статтею 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Харківська 
міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Викупити земельні ділянки, інші 

об’єкти нерухомого майна, що на них роз-
міщені, які перебувають у власності фі-
зичних/юридичних осіб, для суспільних 
потреб згідно з додатком за ціною, визна-
ченою суб’єктом оціночної діяльності у 
порядку, встановленому чинним законодав-
ством України.

2. Доручити Департаменту будівницт-
ва та шляхового господарства Харківської 
міської ради (Чумаков В. М.) від імені та в 
інтересах Харківської міської ради:

2.1. У п’ятиденний термін із дня 
прийняття цього рішення повідомити 
власників земельних ділянок, інших 
об’єктів нерухомого майна, що на них 
розміщені, зазначених у додатку до рі-
шення, про викуп вказаних об’єктів для 
суспільних потреб у порядку, визначе-
ному статтею 10 Закону України «Про 
відчуження земельних ділянок, інших 
об’єктів нерухомого майна, що на них 
розміщені, які перебувають у приватній 
власності, для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності».

2.2. Забезпечити здійснення заходів 
щодо визначення викупної ціни об’єктів 
нерухомого майна, зазначених у додатку 
до рішення, у порядку, визначеному За-
коном України «Про відчуження земель-
них ділянок, інших об’єктів нерухомого 
майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суcпільної 
необхідності».

2.3. У разі досягнення згоди щодо 
викупу об’єктів нерухомого майна, за-
значених у додатку до рішення, укласти 

договори купівлі-продажу (інші право-
чини, що передбачають передачу права 
власності) таких об’єктів за ціною, ви-
значеною суб’єктом оціночної діяльнос-
ті та затвердженою рішенням Харків-
ської міської ради.

3. Доручити робочій групі з питань 
вивільнення зони будівництва третьої 
лінії метрополітену в м. Харкові від 
станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» від житлової забудови, гро-
мадських будинків та споруд, створеній 
розпорядженням міського голови від 
03.03.2017 № 29, у разі надання власни-
ками земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, 
згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу об’єктів, зазначених у до-
датку до рішення, представляти інтереси 
Харківської міської ради при проведен-
ні таких переговорів, визначивши для 
цього окремих членів зі складу робочої 
групи.

4. Доручити Департаменту терито-
ріального контролю Харківської міської 
ради (Калина О. Л.) у разі недосягнення 

з власниками земельних ділянок, інших 
об’єктів нерухомого майна, зазначених у 
додатку до рішення, згоди щодо їх вику-
пу звернутися від імені Харківської місь-
кої ради до суду з позовом про примусо-
ве відчуження таких об’єктів з мотивів 
суспільної необхідності не пізніше одно-
го року з дати прийняття цього рішення.

5. Встановити пільгу в розмірі 100 % 
зі сплати державного мита за посвідчен-
ня договорів купівлі-продажу (інших 
правочинів, що передбачають передачу 
права власності) об’єктів, визначених 
пунктом 1 рішення, які будуть укладені 
на виконання цього рішення у межах 
сум, що надходять до бюджету міста 
Харкова.

6. Контроль за виконанням рішення 
покласти на постійні комісії Харківської 
міської ради з питань містобудування, 
архітектури та земельних відносин, з 
питань транспорту, зв’язку та екології, з 
питань планування, бюджету і фінансів 
та секретаря Харківської міської ради.

Міський голова  Г. А. Кернес

Додаток
до рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання 
«Про викуп земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого 
майна, що на них розміщені, які перебувають у власності 
фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб»
від 21.02.2018 № 1034/18Перелік

земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, що підлягають викупу, для суспільних потреб
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Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, вул. Макіївська, 3, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 907200 грн.

Відомості про 
майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з ви-
купом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Ус Наталії Володимирівні

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія ти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшко довуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотри-

мання від Вас письмового повідомлення про 
надання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу Харківська міська рада у визна-
ченому чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом про 
примусове відчуження вказаного житлового 
будинку з надвірними будівлями з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Квачову Вячеславу Вячеславов ичу

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Золотий 1-й, 1, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 720900 грн.

Відомості про майно, яке може бути 
надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів нерухо-
мого майна, що на них розміщені, які перебувають 
у приватній власності, для суспільних потреб 
чи з мотивів суспільної необхідності» (далі – 
Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встанов-
лено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом буді-
вель і споруд, передачею їх у користування, 
заставу (іпотеку) або проведенням інших 
заходів, що значно підвищують викупну 
ціну майна, що підлягає викупу, за умови, 
що такі дії вчиняються після отримання 
власником об’єктів письмового повідо-
млення про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотриман-

ня від Вас письмового повідомлення про надан-
ня згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаного житлового будинку з 
надвірними будівлями з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 40 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок з надвірними будів-
лями за адресою: м. Харків, вул. Макіївська, 3, право власності на який зареєстроване за Ус Наталією Володимирівною, підлягає 
викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Хар-

ківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого 
майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 41 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок з надвірними будівлями за 
адресою: м. Харків, в-д Золотий 1-й, 1, право власності на 1/4 частину якого зареєстроване за Квачовим Вячеславом Вячеславовичем, 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 41 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок з надвірними будівлями 
за адресою: м. Харків, в-д Золотий 1-й, 1, право власності на 1/2 частину якого зареєстроване за Квачовим Дмитром Вячеславовичем, 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в  м. Харкові.

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Золотий 1-й, 1, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 720900 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних 
з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія-
ти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаного житлового будинку з на-
двірними будівлями з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Квачову Дмитру Вячеславовичу

Квачовій Надії Геннадіївні
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-
ська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 41 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок з надвірними будівлями 
за адресою: м. Харків, в-д Золотий 1-й, 1, право власності на 1/4 частину якого зареєстроване за Квачовою Надією Геннадіївною, 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в   м. Харкові.

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Золотий 1-й, 1, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 720900 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшко довуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у 
визначеному чинним законодавством порядку 
буде змушена звернутись до суду із позовом 
про примусове відчуження вказаного житлово-
го будинку з надвірними будівлями з мотивів 
суспільної необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018  № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 42 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок з надвірними будівлями 
за адресою: м. Харків, в-д Золотий 1-й, 3, право власності на 5/20 частин та 5/20 частин якого зареєстроване за Ніконовим Олексієм 
Іллічем, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Ніконову Олексію Іллічу

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Золотий 1-й, 3, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 982800 грн.

Відомості про майно, яке може бути 
надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) 
або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на про-
ведення переговорів щодо умов викупу 

або неотримання від Вас письмового повідо-
млення про надання згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу Харківська міська 
рада у визначеному чинним законодавством 
порядку буде змушена звернутись до суду із 
позовом про примусове відчуження вказаного 
житлового будинку з надвірними будівлями з 
мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 42 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок з надвірними будівлями 
за адресою: м. Харків, в-д Золотий 1-й, 3, право власності на 1/2 частини якого зареєстроване за Ніконовою Іриною Георгіївною, 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Ніконовій Ірині Георгіївні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Золотий 1-й, 3, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 982800 грн.
Відомості про майно, яке може бути 
надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) 
або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встанов-
лено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надан-
ня згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаного житлового будинку з на-
двірними будівлями з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харківська міська 

рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, 
які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 43 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житлові будинки з надвірними будівлями за адресою: 
м. Харків, в-д Золотий 1-й, 5, право власності на 35/108 частину та на 35/108 частини яких зареєстровані за Гармаш Володимиром Володими-
ровичем, підлягають викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Гармашу Володимиру Володимировичу

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житлові будинки з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Золотий 1-й, 5, орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 1422900 грн.

Відомості про майно, яке може бути 
надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) 
або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встанов-
лено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користува-
тись усіма іншими правами та Ви зобов’язані 
діяти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що під-
лягає викупу, за умови, що такі дії вчиняються 
після отримання власником об’єктів письмо-
вого повідомлення про їх викуп, не відшкодо-
вуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення перего-
ворів щодо умов викупу Харківська міська 
рада у визначеному чинним законодавством 
порядку буде змушена звернутись до суду із 
позовом про примусове відчуження вказаних 
житлових будинків з надвірними будівлями з 
мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 43 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житлові будинки з надвірними будівлями 
за адресою: м. Харків, в-д Золотий 1-й, 5, право власності на 1/27 частину яких зареєстровані за Гнутовим Віктором Віталійовичем, 
підлягають викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Гнутову Віктору Віталійовичу

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житлові будинки з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Золотий 1-й, 5, орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 1422900 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) 
або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшко довуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаних житлових будинків з на-
двірними будівлями з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018  № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 43 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житлові будинки з надвірними будівлями 
за адресою: м. Харків, в-д Золотий 1-й, 5, право власності на 1/27 частин яких зареєстровані за Гнутовим Романом Віталійовичем, 
підлягають викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Гнутову Роману Віталійовичу

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житлові будинки з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Золотий 1-й, 5, орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 1422900 грн.

Відомості про майно, яке може бути 
надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) 
або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, 
у разі відчуження належного Вам об’єкту 
на користь іншої особи, Ви зобов’язані по-
передити таку особу про викуп зазначеного 
об’єкту для суспільних потреб та повідомити 
Харківську міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що під-
лягає викупу, за умови, що такі дії вчиняються 
після отримання власником об’єктів письмо-
вого повідомлення про їх викуп, не відшкодо -
вуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення перего-
ворів щодо умов викупу Харківська міська 
рада у визначеному чинним законодавством 
порядку буде змушена звернутись до суду із 
позовом про примусове відчуження вказаних 
житлових будинків з надвірними будівлями з 
мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 43 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житлові будинки з надвірними будівлями 
за адресою: м. Харків, в-д Золотий 1-й, 5, право власності на 1/27 частин яких зареєстровані за Гнутовою Валентиною Федорівною, 
підлягають викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Гнутовій Валентині Федорівні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житлові будинки з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Золотий 1-й, 5, орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 1422900 грн.
Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) 
або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської міської 
ради і суб’єктам, уповноваженим на проведення 

експертної грошової оцінки вартості належного 
Вам об’єкту нерухомості, у визначенні розміру 
збитків, що підлягають відшкодуванню, сприяти 
у доступі до об’єкта оцінки і до наявної у Вас ін-
формації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаних житлових будинків з на-
двірними будівлями з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від 

станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харківська міська 
рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земель-
ні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які 

перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних по-
треб.

Згідно з п. 43 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 
№ 1034/18 житлові будинки з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д 

Золотий 1-й, 5, право власності на 13/54 частини яких зареєстровані за Дер-
жавою, в особі Державної податкової інспекції в Комінтернівському районі 
м. Харкова, підлягають викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташо-
вані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Східній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житлові будинки з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Золотий 1-й, 5, орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 1422900 грн.

Відомості про майно, яке може бути 
надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) 
або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встанов-
лено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказано-
го Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія-
ти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчиняють-
ся після отримання власником об’єктів письмо-
вого повідомлення про їх викуп, не відшкодо- 
вуються.

У разі недосягнення згоди на прове-
дення переговорів щодо умов викупу або 

неотримання від Вас письмового повідо-
млення про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу Харківська 
міська рада у визначеному чинним законо-
давством порядку буде змушена звернутись 
до суду із позовом про примусове відчужен-
ня вказаних житлових будинків з надвірними 
будівлями з мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівни-

ків» до станції «Одеська» Харківська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 ви-
рішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, 
які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 71 та п. 44 додатку до рішення Харківської міської ради від 
21.02.2018 № 1034/18 земельна ділянка за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 
115-А, площею 0,0304 га, кадастровий номер 6310136900:01:042:0003,  житловий 
будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 115-А, 

право власності на які зареєстроване за Бенедик Юлією Василівною на 
праві спільної сумісної власності, підлягає викупу для суспільних потреб, 
оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в 
м. Харкові.

Бенедик Юлії Василівні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».

Об’єкти та умови викупу
1. Земельна ділянка за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 115-А, площею 0,0304 га, кадастровий номер 6310136900:01:042:0003, цільове призначення для обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає  224100 грн.
2. Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 115-А, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 337500 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

Замість викупленої земельної ділянки Вам може бути надано іншу земельну ділянку. 
Пропонуються земельні ділянки площею, орієнтовно,     0,1 га (кожна)   за адресою:
м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-А;  м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-Б,  м. Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-В; м.Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-Г,  м. Харків, 
вул. Генерала Удовиченка,119-Д;  м. Харків, вул. Віктора Афанас՚єва,10,  м. Харків, вул. Віктора Афанас՚єва,1;  м. Харків, вул. Віктора Афанас՚єва,14;  м. Харків, вул. Віктора Афанас՚єва, 16;  
м. Харків, вул. Сергія Дрімцова, 9;  м. Харків, вул. Сергія Дрімцова, 13;  м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 15; м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 17; м. Харків, вул.Федорцівська, 33; м. Харків, вул. 
Федорцівська, 35; м. Харків, узвіз Алуштинський, 9; м. Харків, вул. Лучківська, 31; м. Харків, вул. Серебряківська,13-А; м. Харків, вул. Серебряківська, 13-Б; м. Харків, вул. Серебряківська,13-В. 
У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія-
ти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаного житлового будинку з 
надвірними будівлями та земельної ділянки з 
мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков
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Вишкевич Володимиру Вікторовичу
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудів-
ників» до станції «Одеська» Харківська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 
вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них роз-
міщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 71 та п. 44 додатку до рішення Харківської міської ради від 
21.02.2018 № 1034/18 земельна ділянка за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 
115-А, площею 0,0304 га, кадастровий номер 6310136900:01:042:0003, житло-
вий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 

115-А, право власності на які зареєстроване за Вишкевичем Володимиром Вік-
торовичем на праві спільної сумісної власності, підлягає викупу для суспільних 
потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену 
в м. Харкові.

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».

Об’єкти та умови викупу
1. Земельна ділянка за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 115-А, площею 0,0304 га, кадастровий номер 6310136900:01:042:0003, цільове призначення для обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає  224100 грн. 
2. Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 115-А, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 337500 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

Замість викупленої земельної ділянки Вам може бути надано іншу земельну ділянку. 
Пропонуються земельні ділянки площею, орієнтовно,     0,1 га (кожна)   за адресою:
м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-А;  м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-Б,  м. Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-В; м.Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-Г,  м. Харків, 
вул.Генерала Удовиченка,119-Д;  м.Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,10,  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,1;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,14;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва, 16;  
м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 9;  м. Харків, вул. Сергія Дрімцова, 13;  м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 15; м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 17; м. Харків, вул.Федорцівська, 33; м. Харків, вул. 
Федорцівська, 35; м. Харків, узвіз Алуштинський, 9; м. Харків, вул. Лучківська, 31; м. Харків, вул. Серебряківська,13-А; м. Харків, вул. Серебряківська, 13-Б; м. Харків, вул. Серебряківська,13-В. 
У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія-
ти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаного житлового будинку з 
надвірними будівлями та земельної ділянки з 
мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту   В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 45 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок з надвірними будівлями 
за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 113-А, право власності на 1/3 частин яких зареєстровані за Насоновим Миколою Степанови-
чем, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Насонову Миколі Степановичу

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 113-А, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 591300 грн.

Відомості про майно, яке може бути 
надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія ти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчиняють-
ся після отримання власником об’єктів письмо-
вого повідомлення про їх викуп, не відшкодо -
вуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотриман-

ня від Вас письмового повідомлення про надан-
ня згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаного житлового будинку з 
надвірними будівлями з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Хар-

ківська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого 
майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 45 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18/18 житловий будинок з надвірними будівлями 
за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 113-А, право власності на 1/3 частин яких зареєстровані за Насоновою Оксаною Миколаївною, 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Насоновій Оксані Миколаївні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 113-А, викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 591300 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане замість 
викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія-
ти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчиняють-
ся після отримання власником об’єктів письмо-
вого повідомлення про їх викуп, не відшкодо -
вуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаного житлового будинку з на-
двірними будівлями з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

Стрєбковій Тетяні Миколаївні
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харківська 
міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них 
розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 45 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок з надвірними будівлями за 
адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 113-А, право власності на 1/3 частину якого зареєстровані за Стрєбковою Тетяною Миколаївною, 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 113-А, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 591300 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане замість 
викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія-
ти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчиняють-
ся після отримання власником об’єктів письмо-
вого повідомлення про їх викуп, не відшкодо -
вуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаного житлового будинку з на-
двірними будівлями з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 46 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок з надвірними бу-
дівлями за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 113, право власності на який зареєстроване за Середою Любов’ю Борисівною, 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Середі Любові Борисівні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 113, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 756000 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане замість 
викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія-
ти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що під-
лягає викупу, за умови, що такі дії вчи няються 
після отримання власником об’єктів письмо-
вого повідомлення про їх викуп, не відшкодо-
вуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаного житлового будинку з на-
двірними будівлями з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 47 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок з надвірними будівлями за 
адресою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 4, право власності на 4/12 частину якого зареєстровані за Каплуном Вячеславом Миколайовичем, 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Каплуну Вячеславу Миколайовичу

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 4, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1544400 грн.
Відомості про майно, яке може бути надане замість 
викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини 
будинку, жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту 
нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія ти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчи-
няються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотриман-

ня від Вас письмового повідомлення про надан-
ня згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаного житлового будинку з 
надвірними будівлями з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 47 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок з надвірними будівлями 
за адресою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 4, право власності на 1/6 частину якого зареєстровані за Каплуном Едуардом Азізовичем, 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Каплуну Едуарду Азізовичу

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 4, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1544400 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане замість 
викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія ти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчи-
няються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаного житлового будинку з 
надвірними будівлями з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 47 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок з надвірними будівля-
ми за адресою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 4, право власності на 4/12 частин якого зареєстровані за Каплун Ольгою Миколаївною, 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Каплун Ользі Миколаївні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 4, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1544400 грн.

Відомості про 
майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) 
або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія-
ти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчи-
няються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на про-
ведення переговорів щодо умов викупу 

або неотримання  від Вас письмового повідо-
млення про надання згоди на проведення пере-
говорів щодо умов викупу Харківська міська 
рада у визначеному чинним законодавством 
порядку буде змушена звернутись до суду із 
позовом про примусове відчуження вказаного 
житлового будинку з надвірними будівлями з 
мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 47 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок з надвірними будівлями 
за адресою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 4, право власності на 1/6 частину якого зареєстровані за Онанко Оленою Михайлівною, під-
лягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в  м. Харкові.

Онанко Олені Михайлівні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 4, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1544400 грн.
Відомості про майно, яке може бути 
надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) 
або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення  експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія-
ти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчи-
няються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаного житлового будинку з на-
двірними будівлями з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту   В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 48 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок за адресою: 
м. Харків, в-д Золотий 2-й, 6, право власності на 1/4 частину якого зареєстровані за Дуровою Єлізаветою Григорівною, під-
лягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Дуровій Єлізаветі Григорівні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок за адресою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 6, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1439100 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія-
ти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про на-
дання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу Харківська міська рада у ви-
значеному чинним законодавством порядку 
буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження вказаного 
житлового будинку з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту   В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 48 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок за адресою: м. Хар-
ків, в-д Золотий 2-й, 6, право власності на 1/4 частин та на 1/4 частину якого зареєстровані за Криженко Тамарою Василівною, 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Криженко Тамарі Василівні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок за адресою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 6, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1439100 грн.
Відомості про майно, яке може бути 
надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія-
ти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчи-
няються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про на-
дання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу Харківська міська рада у ви-
значеному чинним законодавством порядку 
буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження вказаного 
житлового будинку з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018  № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 48 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок за адресою: 
м. Харків, в-д Золотий 2-й, 6, право власності на 1/4 частину якого зареєстровані за Четвериковій Раїсі Фролівні, підлягає 
викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Четвериковій Раїсі Фролівні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок за адресою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 6, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1439100 грн.

Відомості про майно, яке може бути 
надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчи-
няються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на прове-
дення переговорів щодо умов викупу або 

неотримання від Вас письмового повідомлен-
ня про надання згоди на проведення пере-
говорів щодо умов викупу Харківська міська 
рада у визначеному чинним законодавством 
порядку буде змушена звернутись до суду із 
позовом про примусове відчуження вказано-
го житлового будинку з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» 

Харківська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти 
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних 
потреб.

Згідно з п. 70 та п. 49 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 земельна ділянка за адресою: 
м. Харків, в-д Золотий 2-й, 8, площею 0,072 га, кадастровий номер 6310136900:01:042:0006, житловий будинок за адресою:м. 
Харків, в-д Золотий 2-й, 8, право власності на який зареєстроване за Алексєєвою Оленою Олександрівною, підлягає викупу для 
суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Алексєєвій Олені Олександрівні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу 1. Земельна ділянка за адресою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 8, площею 0,072 га, кадастровий номер 6310136900:01:042:0006, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської забудови, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає  531900 грн.
2. Житловий будинок за адресою: м. Харків, в-д 2-й Золотий, 8, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 3042900 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане замість 
викупленого:

Замість викупленої земельної ділянки Вам може бути надано іншу земельну ділянку. 
Пропонуються земельні ділянки площею, орієнтовно,     0,1 га (кожна)   за адресою:
м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-А;  м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-Б,  м. Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-В; м.Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-Г,  м. Харків, вул.
Генерала Удовиченка,119-Д;  м.Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,10,  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,1;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,14;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва, 16;  м. Харків, 
вул.Сергія Дрімцова, 9;  м. Харків, вул. Сергія Дрімцова, 13;  м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 15; м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 17; м. Харків, вул.Федорцівська, 33; м. Харків, вул. Федорцівська, 
35; м. Харків, узвіз Алуштинський, 9; м. Харків, вул. Лучківська, 31; м. Харків, вул. Серебряківська,13-А; м. Харків, вул. Серебряківська, 13-Б; м. Харків, вул. Серебряківська,13-В. 
У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встанов-
лено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія-
ти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і споруд, 
передачею їх у користування, заставу (іпотеку) 
або проведенням інших заходів, що значно підви-
щують викупну ціну майна, що підлягає викупу, 
за умови, що такі дії вчиняються після отримання 
власником об’єктів письмового повідомлення про 
їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотри-
мання від Вас письмового повідомлення про 

надання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу Харківська міська рада у визна-
ченому чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом про 
примусове відчуження вказаних житлового бу-
динку та земельної ділянки з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від 

станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харківська міська 
рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земель-
ні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які 

перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних
 потреб.

Згідно з п. 72 та п. 50 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 
№ 1034/18 земельна ділянка за адресою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 7, площею 0,0718 

га, кадастровий номер 6310136900:01:041:0004, житловий будинок з надвірними будів-
лями за адресою: м. Харків, в-д 2-й Золотий, 7, право власності на які зареєстроване 
за Малюченко Любов’ю Володимирівною, підлягає викупу для суспільних потреб, 
оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Малюченко Любові Володимирівні

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу: 1. Земельна ділянка за адресою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 7, площею 0,0718 га, кадастровий номер 6310136900:01:041:0004, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської забудови, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає  
531900 грн.
2. Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д 2-й Золотий, 7 орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 2049300 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане замість 
викупленого:

Замість викупленої земельної ділянки Вам може бути надано іншу земельну ділянку. 
Пропонуються земельні ділянки площею, орієнтовно,     0,1 га (кожна)   за адресою:
м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-А;  м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-Б,  м. Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-В; м.Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-Г,  м. Харків, вул.
Генерала Удовиченка,119-Д;  м.Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,10,  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,1;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,14;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва, 16;  м. Харків, 
вул.Сергія Дрімцова, 9;  м. Харків, вул. Сергія Дрімцова, 13;  м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 15; м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 17; м. Харків, вул.Федорцівська, 33; м. Харків, вул. Федорцівська, 
35; м. Харків, узвіз Алуштинський, 9; м. Харків, вул. Лучківська, 31; м. Харків, вул. Серебряківська,13-А; м. Харків, вул. Серебряківська, 13-Б; м. Харків, вул. Серебряківська,13-В. 
У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об›єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа, майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструкці-
єю та капітальним ремонтом будівель і споруд, 
передачею їх у користування, заставу (іпотеку) 
або проведенням інших заходів, що значно 
підвищують викупну ціну майна, що підлягає 
викупу, за умови, що такі дії вчи няються після 
отримання власником об’єктів письмового по-
відомлення про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на про-
ведення переговорів щодо умов викупу 
або неотримання від Вас письмового повідо-

млення про надання згоди на проведення пере-
говорів щодо умов викупу Харківська міська 
рада у визначеному чинним законодавством 
порядку буде змушена звернутись до суду із 
позовом про примусове відчуження вказаних 
житлового будинку з надвірними будівлями та 
земельної ділянки з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 51 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок за адресою: 
м. Харків, в-д Золотий 2-й, 5, право власності на 7/100 частин якого зареєстроване за Зиковою Тетяною Іванівною, підлягає 
викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Зиковій Тетяні Іванівні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок за адресою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 5, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1412100 грн.
Відомості про майно, яке може бути надане замість 
викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини 
будинку, жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту 
нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів нерухо-
мого майна, що на них розміщені, які перебува-
ють у приватній власності, для суспільних потреб 
чи з мотивів суспільної необхідності» (далі – За-
кон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належний 
Вам об’єкт нерухомого майна до терито ріальної 
громади міста Харкова Ви маєте право володіти, 
користуватися та розпоряджатися цим об’єктом 
на власний розсуд та отримувати відповідні до-
ходи.

– у разі встановлення обмеження (обтяжен-
ня) прав на відчужений об’єкт  нерухомого майна 

Ви маєте право вимагати відшкодування збитків 
або встановлення обмежень (обтяжень) прав для 
користувача відчуженого об’єкта у встановлено-
му законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встанов-
лено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську міську 
раду про надання згоди на проведення перего-
ворів щодо умов викупу або відмову від такого 
викупу, 

– сприяти представникам Харківської міської 
ради і суб’єктам, уповноваженим на проведення 

експертної грошової оцінки вартості належного 
Вам об’єкту нерухомості, у визначенні розміру 
збитків, що підлягають відшкодуванню, сприяти 
у доступі до об’єкта оцінки і до наявної у Вас ін-
формації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користува-
тись усіма іншими правами та Ви зобов’язані 
дія ти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає ви-
купу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчи-
няються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про на-
дання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу Харківська міська рада у ви-
значеному чинним законодавством порядку 
буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження вказаного 
житлового будинку з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 51 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок за адресою: м. 
Харків, в-д Золотий 2-й, 5, право власності на 7/100 частин якого зареєстроване за Лупандіною Світланою Іванівною, підлягає 
викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Лупандіній Світлані Іванівні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок за адресою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 5, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1412100 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідом лення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія ти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада 
у визначеному чинним законодавством по-
рядку буде змушена звернутись до суду із 
позовом про примусове відчуження вказано-
го житлового будинку з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту   В. М. Чумаков
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 51 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок за адресою: 
м. Харків, в-д Золотий 2-й, 5, право власності на 7/100 частин якого зареєстроване за Масалікіним Юрієм Івановичем, під-
лягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Масалікіну Юрію Івановичу

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок за адресою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 5, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1412100 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія ти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчи-
няються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на прове-
дення переговорів щодо умов викупу або 

неотримання від Вас письмового повідомлен-
ня про надання згоди на проведення перего-
ворів щодо умов викупу Харківська міська 
рада у визначеному чинним законодавством 
порядку буде змушена звернутись до суду із 
позовом про примусове відчуження вказаного 
житлового будинку з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 51 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок за адресою: 
м. Харків, в-д Золотий 2-й, 5, право власності на 50/100 частин якого зареєстроване за Романченком Миколою Михайловичем, 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Романченку Миколі Михайловичу

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок за адресою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 5, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1412100 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встанов-
лено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія ти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа майно якої підлягає викупу для 
суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчи-
няються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на прове-
дення переговорів щодо умов викупу або 

неотримання від Вас письмового повідомлен-
ня про надання згоди на проведення перего-
ворів щодо умов викупу Харківська міська 
рада у визначеному чинним законодавством 
порядку буде змушена звернутись до суду із 
позовом про примусове відчуження вказаного 
житлового будинку з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 51 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок за адресою: 
м. Харків, в-д Золотий 2-й, 5, право власності на 29/100 частин якого зареєст роване за Соболєвим Миколою Олексійовичем, 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Соболєву Миколі Олексійовичу

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок за адресою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 5, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1412100 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про в икуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія ти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заста-
ву (іпотеку) або проведенням інших заходів, 
що значно підвищують викупну ціну майна, 
що підлягає викупу, за умови, що такі дії вчи-
няються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на прове-
дення переговорів щодо умов викупу або 

неотримання від Вас письмового повідомлен-
ня про надання згоди на проведення пере-
говорів щодо умов викупу Харківська міська 
рада у визначеному чинним законодавством 
порядку буде змушена звернутись до суду із 
позовом про примусове відчуження вказано-
го житлового будинку з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 52 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок з надвірними будів-
лями за адресою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 3, право власності на який зареєстроване за Дудіною Лідією Мусіївною, підлягає 
викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Дудіній Лідії Мусіївні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 3, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 704700 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встанов-
лено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія-
ти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає ви-
купу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надан-
ня згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаного житлового будинку з на-
двірними будівлями з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 53 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок з надвірними будівлями 
за адресою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 1, право власності на 1/2 частину якого зареєстроване за Безверховою Іраїдою Леонідівною, 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Безверховій Іраїді Леонідівні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 1, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1598400 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія ти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчи-
няються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотри-

мання від Вас письмового повідомлення про 
надання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу Харківська міська рада у визна-
ченому чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом про 
примусове відчуження вказаного житлового 
будинку з надвірними будівлями з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 53 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок з надвірними будівлями 
за адресою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 1, право власності на 1/2 частину якого зареєстроване за Мозолевим Анатолієм Семеновичем, 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в  м. Харкові.

Мозолеву Анатолію Семеновичу

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Золотий 2-й, 1, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1598400 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія-
ти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчи-
няються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаного житлового будинку з на-
двірними будівлями з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одесь-

ка» Харківська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти 
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних 
потреб.

Згідно з п. 73 та п. 54 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 земельна ділянка за адресою: 
м. Харків, пров. Сичівський, 1, площею 0,0974 га, кадастровий номер 6310136900:01:041:0006, житловий будинок за адресою: 
м. Харків, пров. Сичівський, 1, право власності на які зареєстроване за Павловою Лідією Максимівною, підлягає викупу для 
суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Павловій Лідії Максимівні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».

Об’єкти та умови викупу
1. Земельна ділянка за адресою: м. Харків, пров. Сичівський, 1, площею 0,0974 га, кадастровий номер 6310136900:01:041:0006, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської забудови, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає  720900 грн. 
2. Житловий будинок за адресою: м. Харків, пров. Сичівський, 1, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 237600 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

Замість викупленої земельної ділянки Вам може бути надано іншу земельну ділянку. Пропонуються земельні ділянки площею, орієнтовно,     0,1 га (кожна)   за адресою:
м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-А;  м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-Б,  м. Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-В; м.Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-Г,  м. Харків, вул.Генерала 
Удовиченка,119-Д;  м.Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,10,  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,1;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,14;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва, 16;  м. Харків, вул.Сергія 
Дрімцова, 9;  м. Харків, вул. Сергія Дрімцова, 13;  м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 15; м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 17; м. Харків, вул.Федорцівська, 33; м. Харків, вул. Федорцівська, 35; м. Харків, 
узвіз Алуштинський, 9; м. Харків, вул. Лучківська, 31; м. Харків, вул. Серебряківська,13-А; м. Харків, вул. Серебряківська, 13-Б; м. Харків, вул. Серебряківська,13-В. 
У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встанов-
лено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об›єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія-
ти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надан-
ня згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змуше-
на звернутись до суду із позовом про приму-
сове відчуження вказаних житлового будин-
ку та земельної ділянки з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту   В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» 

Харківська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти 
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних 
потреб.

Згідно з п. 74 та п. 55 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 земельна ділянка за адресою: 
м. Харків, пров. Сичівський, 1-А, площею 0,1000 га, кадастровий номер 6310136900:01:041:0002, житловий будинок за адресою: м. 
Харків, пров. Сичівський, 1-А, право власності на які зареєстроване за Власовим Аркадієм Олександровичем, підлягає викупу для 
суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Власову Аркадію Олександровичу

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».

Об’єкти та умови викупу
1. Земельна ділянка за адресою: м. Харків, пров. Сичівський, 1-А, площею 0,1000 га, кадастровий номер 6310136900:01:041:0002, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської забудови, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає  739800 грн.
2. Житловий будинок за адресою: м. Харків, пров. Сичівський, 1-А, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 51300 грн.

Відомості про майно, яке може бути 
надане замість викупленого:

Замість викупленої земельної ділянки Вам може бути надано іншу земельну ділянку. Пропонуються земельні ділянки площею, орієнтовно, 0,1 га (кожна)   за адресою: м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-А;  
м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-Б,  м. Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-В; м.Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-Г,  м. Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-Д;  м.Харків, вул.Віктора 
Афанас՚єва,10,  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,1;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,14;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва, 16;  м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 9;  м. Харків, вул. Сергія Дрімцова, 13;  м. 
Харків, вул.Сергія Дрімцова, 15; м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 17; м. Харків, вул.Федорцівська, 33; м. Харків, вул. Федорцівська, 35; м. Харків, узвіз Алуштинський, 9; м. Харків, вул. Лучківська, 31; м. 
Харків, вул. Серебряківська,13-А; м. Харків, вул. Серебряківська, 13-Б; м. Харків, вул. Серебряківська,13-В. 
У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія-
ти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчи-
няються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотри-

мання від Вас письмового повідомлення про 
надання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу Харківська міська рада у визна-
ченому чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом про 
примусове відчуження вказаних житлового бу-
динку та земельної ділянки з мотивів суспіль-
ної необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков
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Жарікову Володимиру Георгійовичу

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житлові будинки за адресою: м. Харків, пров. Сичівський, 2, літ. «Г-1» та літ. «Ж-1», орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 1482300 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встанов-
лено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія-
ти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає ви-
купу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчи-
няються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про на-
дання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада 
у визначеному чинним законодавством по-
рядку буде змушена звернутись до суду із 
позовом про примусове відчуження вказа-
них житлових будинків з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» 

Харківська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти неру-
хомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 56 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житлові будинки за адресою: м. Харків, 
пров. Сичівський, 2, літ. «Г-1» та літ. «Ж-1» право власності на 1/4 частину яких зареєстроване за Коробейник Іриною Миколаївною, 
підлягають викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в  м. Харкові.

Коробейник Ірині Миколаївні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житлові будинки за адресою: м. Харків, пров. Сичівський, 2, літ. «Г-1» та літ. «Ж-1», орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 1482300 грн.
Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія-
ти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчи-
няються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про на-
дання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада 
у визначеному чинним законодавством по-
рядку буде змушена звернутись до суду із 
позовом про примусове відчуження вказа-
них житлових будинків з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018  № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» 

Харківська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти 
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних 
потреб.

Згідно з п. 56 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житлові будинки за адресою: м. Харків, 
пров. Сичівський, 2, літ. «Г-1» та літ. «Ж-1» право власності на 1/4 частину яких зареєстроване за Пахнєнком Василем Михай-
ловичем, підлягають викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в  
м. Харкові.

Пахнєнку Василю Михайловичу

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житлові будинки за адресою: м. Харків, пров. Сичівський, 2, літ. «Г-1»  та літ. «Ж-1», орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 1482300 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську місь-
ку раду про надання згоди на проведення пере-
говорів щодо умов викупу або відмову 

від такого викупу, 
– сприяти представникам Харківської 

міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія ти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про на-
дання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада 
у визначеному чинним законодавством по-
рядку буде змушена звернутись до суду із 
позовом про примусове відчуження вказа-
них житлових будинків з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018  № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 56 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житлові будинки за адресою: м. Харків, пров. 
Сичівський, 2, літ. «Г-1» та літ. «Ж-1» право власності на 1/2 частину яких зареєстроване за Жаріковим Володимиром Георгійовичем, 
підлягають викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 57 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок за адресою: 
м. Харків, пров. Сичівський, 5 право власності на 65/200 частин якого зареєстроване за Мірошніченко Ганною Олексіївною, 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мірошніченко Ганні Олексіївні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок за адресою: м. Харків, пров. Сичівський, 5, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1107000 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказано-
го Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія ти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчи-
няються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада 
у визначеному чинним законодавством по-
рядку буде змушена звернутись до суду із 
позовом про примусове відчуження вказано-
го житлового будинку з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков
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Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок за адресою: м. Харків, пров. Сичівський, 5, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1107000 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) або 

квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Мірошніченко Катерині Федорівні
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харківська міська 
рада рішеннямвід 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, 
які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 57 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок за адресою: 
м. Харків, пров. Сичівський, 5 право власності на 65/200 частин якого зареєстроване за Мірошніченко Катериною Федорівною, підлягає 
викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів нерухо-
мого майна, що на них розміщені, які перебуваю-
тьу приватній власності, для суспільних потреб чи 
з мотивів суспільної необхідності» (далі – Закон) 
Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належний 
Вам об’єкт нерухомого майна до територіальної 
громади міста Харкова Ви маєте право володіти, 
користуватися та розпоряджатися цим об’єктом на 
власний розсуд та отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтяження) 
прав на відчужений об’єкт  нерухомого майна Ви 

маєте право вимагати відшкодування збитків або 
встановлення обмежень (обтяжень) прав для ко-
ристувача відчуженого об’єкта у встановленому 
законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встановле-
но низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згіднозі ст. 10 вказаного За-
кону письмово повідомити Харківську міську 
раду про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу або відмовувід такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської міської 
ради і суб’єктам, уповноваженим на проведення 

експертної грошової оцінки вартості належного 
Вам об’єкту нерухомості, у визначенні розміру 
збитків, що підлягають відшкодуванню, сприяти у 
доступі до об’єкта оцінки і до наявної у Вас інфор-
мації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у разі 
відчуження належного Вам об’єкту на користь іншої 
особи, Ви зобов’язані попередити таку особу про ви-
куп зазначеного об’єкту для суспільних потреб та по-
відомити Харківську міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись усі-
ма іншими правами та Ви зобов’язані діяти відпо-
відно до вимог Закону та чинного законодавства, 

як особа майно якої підлягає викупу для суспіль-
них потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконструкцією 
та капітальним ремонтом будівель і споруд, пере-
дачеюїх у користування, заставу (іпотеку) або про-
веденням інших заходів, що значно підвищують 
викупну ціну майна, що підлягає викупу, за умови, 
що такідії вчиняються після отримання власником 
об’єктів письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов вику-
пу Харківська міська рада у визначеному чинним 
законодавством порядку буде змушена звернутись 
до суду із позовом про примусове відчуження вка-
заного житлового будинку з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради від 

21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харківська міська 

рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, 
які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 57 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок за адресою: 
м. Харків, пров. Сичівський, 5 право власності на 35/100 частин якого зареєстроване за Савченко Надією Іванівною, підлягає викупу 
для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Савченко Надії Іванівні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок за адресою: м. Харків, пров. Сичівський, 5, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1107000 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане замість 
викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) 

або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів нерухо-
мого майна, що на них розміщені, які перебувають 
у приватній власності, для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності» (далі – Закон) Ви 
маєте такі права: 

– до переходу права власності на належний 
Вам об’єкт нерухомого майна до терито ріальної 
громади міста Харкова Ви маєте право володіти, 
користуватися та розпоряджатися цим об’єктом на 
власний розсуд та отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтяження) 
прав на відчужений об’єкт  нерухомого майна Ви 

маєте право вимагати відшкодування збитків або 
встановлення обмежень (обтяжень) прав для ко-
ристувача відчуженого об’єкта у встановленому 
законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встановле-
но низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказаного За-
кону письмово повідомити Харківську міську 
раду про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу або відмову від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської міської 
ради і суб’єктам, уповноваженим на проведення 

експертної грошової оцінки вартості належного 
Вам об’єкту нерухомості, у визначенні розміру 
збитків, що підлягають відшкодуванню, сприяти у 
доступі до об’єкта оцінки і до наявної у Вас інфор-
мації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у разі 
відчуження належного Вам об’єкту на користь іншої 
особи, Ви зобов’язані попередити таку особу про ви-
куп зазначеного об’єкту для суспільних потреб та по-
відомити Харківську міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користува-
тись усіма іншими правами та Ви зобов’язані 
дія ти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає вику-
пу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст рукцією 
та капітальним ремонтом будівель і споруд, пере-
дачею їх у користування, заставу (іпотеку) або 
проведенням інших заходів, що значно підвищу-
ють викупну ціну майна, що підлягає викупу, за 
умови, що такі дії вчи няються після отримання 
власником об’єктів письмового повідомлення про 
їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов вику-
пу Харківська міська рада у визначеному чинним 
законодавством порядку буде змушена звернутись 
до суду із позовом про примусове відчуження вка-
заного житлового будинку з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради від 

21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харківська міська 

рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, 
які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 58 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок за адресою: м. Харків, в-д 
Зміївський 3-й, 10, право власності на 1/2 частину якого зареєстровані за Сидоровим Артемом Володимировичем, підлягає викупу для 
суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Сидорову Артему Володимировичу

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок за адресою: м. Харків, в-д Зміївський 3-й, 10, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1898100 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане замість 
викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) 

або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів нерухо-
мого майна, що на них розміщені, які перебувають 
у приватній власності, для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності» (далі – Закон) Ви 
маєте такі права: 

– до переходу права власності на належний 
Вам об’єкт нерухомого майна до терито ріальної 
громади міста Харкова Ви маєте право володіти, 
користуватися та розпоряджатися цим об’єктом на 
власний розсуд та отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтяження) 
прав на відчужений об’єкт  нерухомого майна Ви 

маєте право вимагати відшкодування збитків або 
встановлення обмежень (обтяжень) прав для ко-
ристувача відчуженого об’єкта у встановленому 
законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встановле-
но низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказаного За-
кону письмово повідомити Харківську міську 
раду про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу або відмову від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської міської 
ради і суб’єктам, уповноваженим на проведення 

експертної грошової оцінки вартості належного 
Вам об’єкту нерухомості, у визначенні розміру 
збитків, що підлягають відшкодуванню, сприяти у 
доступі до об’єкта оцінки і до наявної у Вас інфор-
мації про нього,

– після отримання цього повідом лення, у разі 
відчуження належного Вам об’єкту на користь іншої 
особи, Ви зобов’язані попередити таку особу про ви-
куп зазначеного об’єкту для суспільних потреб та по-
відомити Харківську міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користува-
тись усіма іншими правами та Ви зобов’язані 
дія ти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає вику-
пу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст рукцією 
та капітальним ремонтом будівель і споруд, пере-
дачею їх у користування, заставу (іпотеку) або 
проведенням інших заходів, що значно підвищу-
ють викупну ціну майна, що підлягає викупу, за 
умови, що такі дії вчи няються після отримання 
власником об’єктів письмового повідомлення про 
їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов вику-
пу Харківська міська рада у визначеному чинним 
законодавством порядку буде змушена звернутись 
до суду із позовом про примусове відчуження вка-
заного житлового будинку з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради від 

21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харківська міська 

рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, 
які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 58 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок за адресою: м. Харків, в-д 
Зміївський 3-й, 10, право власності на 1/2 частину якого зареєст ровані за ТОВ «Виробничо-торгівельна компанія «Обрій», підлягає викупу 
для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

ТОВ «Виробничо-торгівельна 
компанія «Обрій»

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».

Об’єкти та умови викупу Житловий будинок за адресою: м. Харків, в-д Зміївський 3-й, 10, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1898100 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) або 

квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів нерухо-
мого майна, що на них розміщені, які перебувають 
у приватній власності, для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності» (далі – Закон) Ви 
маєте такі права: 

– до переходу права власності на належний 
Вам об’єкт нерухомого майна до територіальної 
громади міста Харкова Ви маєте право володіти, 
користуватися та розпоряджатися цим об’єктом на 
власний розсуд та отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтяження) 
прав на відчужений об’єкт  нерухомого майна Ви 

маєте право вимагати відшкодування збитків або 
встановлення обмежень (обтяжень) прав для ко-
ристувача відчуженого об’єкта у встановленому 
законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встановле-
но низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказаного За-
кону письмово повідомити Харківську міську 
раду про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу або відмову від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської міської 
ради і суб’єктам, уповноваженим на проведення 

експертної грошової оцінки вартості належного 
Вам об’єкту нерухомості, у визначенні розміру 
збитків, що підлягають відшкодуванню, сприяти у 
доступі до об’єкта оцінки і до наявної у Вас інфор-
мації про нього,

– після отримання цього повідом лення, у разі 
відчуження належного Вам об’єкту на користь іншої 
особи, Ви зобов’язані попередити таку особу про ви-
куп зазначеного об’єкту для суспільних потреб та по-
відомити Харківську міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користува-
тись усіма іншими правами та Ви зобов’язані 
дія ти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає вику-
пу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і споруд, 
передачею їх у користування, заставу (іпотеку) 
або проведенням інших заходів, що значно підви-
щують викупну ціну майна, що підлягає викупу, 
за умови, що такі дії вчиняються після отримання 
власником об’єктів письмового повідомлення про 
їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов вику-
пу Харківська міська рада у визначеному чинним 
законодавством порядку буде змушена звернутись 
до суду із позовом про примусове відчуження вка-
заного житлового будинку з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради від 

21.02.2018  № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту  В.М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 59 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок з надвірними будівлями за 
адресою: м. Харків, в-д Зміївський 3-й, 10-А, право власності на 1/2 частину якого зареєстровані за Пащенко Людмилою Миколаївною, під-
лягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівницт ва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Пащенко Людмилі Миколаївні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Зміївський 3-й, 10-А, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 332100 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане замість 
викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) або квартири, 

відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчуження 
земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у приватній 
власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспіль-
ної необхідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належний Вам 
об’єкт нерухомого майна до терито ріальної громади 
міста Харкова Ви маєте право володіти, користуватися 
та розпоряджатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтяження) 
прав на відчужений об’єкт  нерухомого майна Ви маєте 

право вимагати відшкодування збитків або встановлен-
ня обмежень (обтяжень) прав для користувача відчуже-
ного об’єкта у встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встановлено 
низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання цього 
повідомлення згідно зі ст. 10 вказаного Закону письмово 
повідомити Харківську міську раду про надання згоди 
на проведення переговорів щодо умов викупу або від-
мову від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської місь-
кої ради і суб’єктам, уповноваженим на проведення 

експертної грошової оцінки вартості належного Вам 
об’єкту нерухомості, у визначенні розміру збитків, 
що підлягають відшкодуванню, сприяти у доступі 
до об’єкта оцінки і до наявної у Вас інформації про 
нього,

– після отримання цього повідом лення, у разі відчу-
ження належного Вам об’єкту на користь іншої особи, Ви 
зобов’язані попередити таку особу про викуп зазначеного 
об’єкту для суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись усіма ін-
шими правами та Ви зобов’язані дія ти відповідно до вимог 

Закону та чинного законодавства, як особа майно якої під-
лягає викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, пов’язані 
із з новим будівництвом, реконст рукцією та капіталь-
ним ремонтом будівель і споруд, передачею їх у ко-
ристування, заставу (іпотеку) або проведенням інших 
заходів, що значно підвищують викупну ціну майна, 
що підлягає викупу, за умови, що такі дії вчи няються 
після отримання власником об’єктів письмового пові-
домлення про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення пере-
говорів щодо умов викупу або неотримання від Вас 

письмового повідомлення про надання згоди на прове-
дення переговорів щодо умов викупу Харківська міська 
рада у визначеному чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаного житлового будинку з надвірними 
будівлями з мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради від 

21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Ч умаков
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» 

Харківська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти 
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних 
потреб.

Згідно з п. 59 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок з надвірними будів-
лями за адресою: м. Харків, в-д Зміївський 3-й, 10-А, право власності на 1/2 частину якого зареєстровані за Пащенко Наталією 
Володимирівною, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метропо-
літену в м. Харкові.

Пащенко Наталії Володимирівні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Зміївський 3-й, 10-А, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 332100 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідом лення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотри-

мання від Вас письмового повідомлення про 
надання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу Харківська міська рада у визна-
ченому чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом про 
примусове відчуження вказаного житлового 
будинку з надвірними будівлями з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харківська 

міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них 
розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 60 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житлові будинки з надвірними будівлями за адресою: 
м. Харків, в-д Зміївський 3-й, 5, літ. «А-1», літ. «Б-1» та літ. «В-1» право власності на 1/24 частину яких зареєстроване за Бредіхіною Жанною 
Олександрівною, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Бредіхіній Жанні Олександрівні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житлові будинки з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Зміївський 3-й, 5, літ. «А-1», літ. «Б-1» та літ. «В-1», орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 2675700 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встанов-
лено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідом лення, у разі 
відчуження належного Вам об’єкту на користь ін-
шої особи, Ви зобов’язані попередити таку особу 
про викуп зазначеного об’єкту для суспільних по-
треб та повідомити Харківську міську раду про їх 
відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаних житлових будинків з на-
двірними будівлями з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Хар-

ківська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого 
майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 60 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житлові будинки з надвірними будівлями за адресою: 
м. Харків, в-д Зміївський 3-й, 5, літ. «А-1», літ. «Б-1» та літ. «В-1» право власності на 1/24 частину яких зареєстроване за Войтенко Марією 
Іванівною, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Войтенко Марії Іванівні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житлові будинки з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Зміївський 3-й, 5, літ. «А-1», літ. «Б-1» та літ. «В-1», орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 2675700 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідом лення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надан-
ня згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаного житлового будинку з на-
двірними будівлями з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харківська 

міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на 
них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 60 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житлові будинки з надвірними будівлями за адресою: м. 
Харків, в-д Зміївський 3-й, 5, літ. «А-1», літ. «Б-1» та літ. «В-1» право власності на 1/24 частину яких зареєстроване за Войтенком Сергієм Олександро-
вичем, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Войтенку Сергію Олександровичу

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житлові будинки з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Зміївський 3-й, 5, літ. «А-1», літ. «Б-1» та літ. «В-1», орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 2675700 грн.

Відомості про  майно, яке може бути 
надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідом лення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотри-

мання від Вас письмового повідомлення про 
надання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу Харківська міська рада у визна-
ченому чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом про 
примусове відчуження вказаного житлового 
будинку з надвірними будівлями з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харківська 

міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них 
розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 60 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житлові будинки з надвірними будівлями за адре-
сою: м. Харків, в-д Зміївський 3-й, 5, літ. «А-1», літ. «Б-1» та літ. «В-1» право власності на 1/16 частину яких зареєстроване за Ізвековою Євою 
Олегівною, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Ізвековій Єві Олегівні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житлові будинки з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Зміївський 3-й, 5, літ. «А-1», літ. «Б-1» та літ. «В-1», орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 2675700 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів нерухо-
мого майна, що на них розміщені, які перебува-
ють у приватній власності, для суспільних потреб 
чи з мотивів суспільної необхідності» (далі – За-
кон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належний 
Вам об’єкт нерухомого майна до територіальної 
громади міста Харкова Ви маєте право володіти, 
користуватися та розпоряджатися цим об’єктом 
на власний розсуд та отримувати відповідні до-
ходи.

– у разі встановлення обмеження (обтяжен-
ня) прав на відчужений об’єкт  нерухомого майна 

Ви маєте право вимагати відшкодування збитків 
або встановлення обмежень (обтяжень) прав для 
користувача відчуженого об’єкта у встановлено-
му законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встанов-
лено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську міську 
раду про надання згоди на проведення перего-
ворів щодо умов викупу або відмову від такого 
викупу, 

– сприяти представникам Харківської міської 
ради і суб’єктам, уповноваженим на проведення 

експертної грошової оцінки вартості належного 
Вам об’єкту нерухомості, у визначенні розміру 
збитків, що підлягають відшкодуванню, сприяти 
у доступі до об’єкта оцінки і до наявної у Вас ін-
формації про нього,

– після отримання цього повідом лення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користува-
тись усіма іншими правами та Ви зобов’язані 
дія ти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає ви-
купу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і споруд, 
передачею їх у користування, заставу (іпотеку) 
або проведенням інших заходів, що значно підви-
щують викупну ціну майна, що підлягає викупу, 
за умови, що такі 

дії вчиняються після отримання власником 
об’єктів письмового повідомлення про їх викуп, 
не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надан-
ня згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змуше-
на звернутись до суду із позовом про приму-
сове відчуження вказаних житлових будинків 
з надвірними будівлями з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 60 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житлові будинки з надвірними будівлями за адресою: 
м. Харків, в-д Зміївський 3-й, 5, літ. «А-1», літ. «Б-1» та літ. «В-1» право власності на 1/16 частину яких зареєстроване за Ізвековою Поліною 
Олегівною, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Ізвековій Поліні Олегівні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житлові будинки з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Зміївський 3-й, 5, літ. «А-1», літ. «Б-1» та літ. «В-1», орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 2675700 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідом лення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаних житлових будинків з на-
двірними будівлями з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018  № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харківська міська 

рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, 
які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 60 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житлові будинки з надвірними будівлями за адресою: 
м. Харків, в-д Зміївський 3-й, 5, літ. «А-1», літ. «Б-1» та літ. «В-1» право власності на 1/4 частину яких зареєстроване за Камеристою Марією 
Федорівною, підлягають викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Камеристій Марії Федорівні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житлові будинки з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Зміївський 3-й, 5, літ. «А-1», літ. «Б-1» та літ. «В-1», орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 2675700 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідом лення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаних житлових будинків з на-
двірними будівлями з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018  № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Хар-

ківська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого 
майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 60 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житлові будинки з надвірними будівлями за адресою: 
м. Харків, в-д Зміївський 3-й, 5, літ. «А-1», літ. «Б-1» та літ. «В-1» право власності на 1/4 частину яких зареєстроване за Кашурко Наталією 
Іванівною, підлягають викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Кашурко Наталії Іванівні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житлові будинки з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Зміївський 3-й, 5, літ. «А-1», літ. «Б-1» та літ. «В-1», орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 2675700 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встанов-
лено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідом лення, у разі 
відчуження належного Вам об’єкту на користь ін-
шої особи, Ви зобов’язані попередити таку особу 
про викуп зазначеного об’єкту для суспільних по-
треб та повідомити Харківську міську раду про їх 
відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотриман-

ня від Вас письмового повідомлення про надан-
ня згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаних житлових будинків з на-
двірними будівлями з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харківська 

міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них 
розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 60 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житлові будинки з надвірними будівлями за адресою: 
м. Харків, в-д Зміївський 3-й, 5, літ. «А-1», літ. «Б-1» та літ. «В-1» право власності на 1/4 частину яких зареєстроване за Кучаєвою Ларисою 
Іванівною, підлягають викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Кучаєвій Ларисі Іванівні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житлові будинки з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, в-д Зміївський 3-й, 5, літ. «А-1», літ. «Б-1» та літ. «В-1», орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 2675700 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідом лення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія-
ти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчи-
няються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотри-

мання від Вас письмового повідомлення про 
надання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу Харківська міська рада у визна-
ченому чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом про 
примусове відчуження вказаних житлових бу-
динків з надвірними будівлями з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одесь-

ка» Харківська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти 
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних 
потреб.

Згідно з п. 75 та п. 61 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 земельна ділянка за адресою: 
м. Харків, пров. Стрілецький, 4, площею 0,0580 га, кадастровий номер 6310136900:01:036:0002, житловий будинок з надвірними 
будівлями за адресою: м. Харків, пров. Стрілецький, 4, право власності на які зареєстроване за Андрєєвою Ларисою Леонідівною, 
підлягають викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Андрєєвій Ларисі Леонідівні

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».

Об’єкти та умови викупу
1. Земельна ділянка за адресою: м. Харків, пров. Стрілецький, 4, площею 0,0580 га, кадастровий номер 6310136900:01:036:0002, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської забудови, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає  429300 грн.
2. Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, пров. Стрілецький, 4, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 974700 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

Замість викупленої земельної ділянки Вам може бути надано іншу земельну ділянку. 
Пропонуються земельні ділянки площею, орієнтовно,     0,1 га (кожна)   за адресою: м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-А;  м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-Б,  м. Харків, вул.Генерала 
Удовиченка,119-В; м.Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-Г,  м. Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-Д;  м.Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,10,  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,1;  м. Харків, 
вул.Віктора Афанас՚єва,14;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва, 16;  м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 9;  м. Харків, вул. Сергія Дрімцова, 13;  м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 15; м. Харків, вул.Сергія 
Дрімцова, 17; м. Харків, вул.Федорцівська, 33; м. Харків, вул. Федорцівська, 35; м. Харків, узвіз Алуштинський, 9; м. Харків, вул. Лучківська, 31; м. Харків, вул. Серебряківська,13-А; м. Харків, вул. 
Серебряківська, 13-Б; м. Харків, вул. Серебряківська,13-В. 
У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідом лення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія ти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчи-
няються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотри-

мання від Вас письмового повідомлення про 
надання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу Харківська міська рада у визна-
ченому чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом про 
примусове відчуження вказаних житлового 
будинку з надвірними будівлями та земельної 
ділянки з мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харківська 

міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на 
них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 62 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок з надвірними будівлями за 
адресою: м. Харків, пров. Стрілецький, 6, право власності на 80/100 частин якого зареєстроване за Бакуменком Олександром Олексан-
дровичем, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Бакуменку Олександру Олександровичу

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, пров. Стрілецький, 6, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1844100 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідом лення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія-
ти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчи-
няються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаного житлового будинку з на-
двірними будівлями з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 62 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок з надвірними будівлями 
за адресою: м. Харків, пров. Стрілецький, 6, право власності на 20/100 частин якого зареєстроване за Гічком Леонідом Івановичем, 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Гічку Леоніду Івановичу

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, пров. Стрілецький, 6, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1844100 грн.
Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до терито-
ріальної громади міста Харкова Ви маєте пра-
во володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідом лення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані дія-
ти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконст-
рукцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі дії вчи-
няються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаного житлового будинку з на-
двірними будівлями з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту   В. М. Чумаков
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Зуєвій Каріні Юріївні

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 

«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 63 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок з надвір-
ними будівлями за адресою: м. Харків, пров. Стрілецький, 5, право власності на 31/400 та право власності на 31/400 
частин якого зареєстроване за Зуєвою Каріною Юріївною, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він роз-
ташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу

Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, пров. Стрілецький, 5, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 2791800 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську місь-
ку раду  про надання згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу або відмову  від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного   зако-

нодавства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і споруд, 
передачею  їх у користування, заставу (іпотеку) 
або проведенням інших заходів, що значно підви-
щують викупну ціну майна, що підлягає викупу, 
за умови, що такі  дії вчиняються після отриман-
ня власником об’єктів письмового повідомлення 
про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотри-
мання від Вас письмового повідомлення про 

надання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу Харківська міська рада у визна-
ченому чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом про 
примусове відчуження вказаного житлового 
будинку з надвірними будівлями  з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

Митрофанову Володимиру Федоровичу
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» 
Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти 
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних 
потреб.

Згідно з п. 63 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок з надвір-
ними будівлями за адресою: м. Харків, пров. Стрілецький, 5, право власності на 17/100 частин якого зареєстроване за 
Митрофановим Володимиром Федоровичем, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований 
в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, пров. Стрілецький, 5, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 2791800 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську місь-
ку раду  про надання згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу або відмову  від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у разі 
відчуження належного Вам об’єкту на користь 
іншої особи, Ви зобов’язані попередити таку 
особу про викуп зазначеного об’єкту для сус-
пільних потреб та повідомити Харківську місь-
ку раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного  зако-

нодавства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання  

від Вас письмового повідомлення про надан-
ня згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаного житлового будинку з надвір-
ними будівлями  з мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

Полтавченко Любові Іванівні
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-
ська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 63 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок з надвірними будівлями за 

адресою: м. Харків, пров. Стрілецький, 5, право власності на 135/200 частин якого зареєстроване за Полтавченко Любов’ю Іванівною , 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу

Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, пров. Стрілецький, 5, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 2791800 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з ви-
купом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську місь-
ку раду  про надання згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу або відмову  від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим 

на проведення експертної грошової оцінки 
вартості належного Вам об’єкту нерухомості, 
у визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного  зако-

нодавства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і споруд, 
передачею  їх у користування, заставу (іпотеку) 
або проведенням інших заходів, що значно підви-
щують викупну ціну майна, що підлягає викупу, 
за умови, що такі  дії вчиняються після отриман-
ня власником об’єктів письмового повідомлення 
про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотри-
мання від Вас письмового повідомлення про 

надання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу Харківська міська рада у визна-
ченому чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом про 
примусове відчуження вказаного житлового 
будинку з надвірними будівлями з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

ТОВ «КОРСО ТАУН»
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» 
Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1 0 3 4 /18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти 
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних 
потреб.

Згідно з п. 76 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1 0 3 4 /18 нежитлова будівля літ. «А-1» 
за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 104, право власності на яку зареєстроване за Товариством з обмеженою відпо-
відальністю «КОРСО ТАУН», підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки вона розташована в зоні будівництва 
третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти  та умови викупу Нежитлова будівля літ. «А-1» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 104, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 10800000 грн.
Відомості про  майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

 У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами нежитлових будівель, відібраних Вами із 
наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом, буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів не-
рухомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного За-
кону письмово повідомити Харківську міську раду  
про надання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу або відмову  від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 
проведення експертної грошової оцінки  вар-

тості належного Вам об’єкту нерухомості, 
у визначенні розміру збитків, що підляга-
ють відшкодуванню, сприяти у доступі до 
об’єкта оцінки і до наявної у Вас інформації 
про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення перего-
ворів щодо умов викупу Харківська місь-
ка рада у визначеному чинним законодав-
ством порядку буде змушена звернутись до 
суду із позовом про примусове відчужен-
ня вказаної нежитлової будівлі з мотивів 
суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради від 

21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков
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Джимшиашвілі Михайлу Гурамовичу

ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-
ська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. п. 77, 78, 79 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 нежит-
лові приміщення 2-го поверху № ІІ в літ. «А-2», нежитлові приміщення 1-го поверху № 5, 6, ХІХ в літ. «А-2» та нежитлові приміщення 

підвалу 1-5, І-ІV; 1-го поверху 1-4, 7, 10-13, І-XVIII, XX-XXII в літ. «А-2» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 156, кімнати № 19, 
№ 20, № 21,  № 22, № 24, № 26, № 29, № 30 та житлові приміщення 2-го поверху № № 14, 15, 17, 18, 25, 27, 28 у багатоквартирному 
житловому будинку літ. «А-2» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 156, право власності на які зареєстроване за Джимшиаш-
вілі Михайлом Гурамовичем, підлягають викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії 
метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».

Об’єкти 
та умови викупу

1. Нежитлові приміщення 2-го поверху № ІІ в літ. «А-2» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 156, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 402300 грн.
2. Нежитлові приміщення 1-го поверху № 5, 6, ХІХ в літ. «А-2» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 156, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 621000 грн.
3. Нежитлові приміщення підвалу 1-5, І-ІV; 1-го поверху 1-4, 7, 10-13, І-XVIII, XX-XXII в літ. «А-2» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 156,  орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 4533300 грн. 
4. Кімната № 19 у багатоквартирному житловому будинку літ. «А-2» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 156, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 275 400 грн.
5. Кімната № 20 у багатоквартирному житловому будинку літ. «А-2» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 156, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 305 100 грн.
6. Кімната № 21 у багатоквартирному житловому будинку літ. «А-2» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 156, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 288 900 грн.
7. Кімната № 22 у багатоквартирному житловому будинку літ. «А-2» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 156, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 270 000 грн.
8. Кімната № 24 у багатоквартирному житловому будинку літ. «А-2» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 156, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 156 600 грн.
9. Кімната № 26 у багатоквартирному житловому будинку літ. «А-2» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 156, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 194 400 грн.
10. Кімната № 29 у багатоквартирному житловому будинку літ. «А-2» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 156, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 283 500 грн.
11. Кімната № 30 у багатоквартирному житловому будинку літ. «А-2» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 156, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 302 400 грн.
12. Житлові приміщення 2-го поверху № 14, 15, 17, 18, 25, 27, 28 у багатоквартирному житловому будинку літ. «А-2» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 156, орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 1 247 400 грн.

Відомості про майно, яке 
може бути надане замість 
викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами нежитлових приміщень, відібраних Вами із наявних на ринку 
нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування  
витрат пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом, буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську місь-
ку раду  про надання згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу або відмову  від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і споруд, 
передачею  їх у користування, заставу (іпотеку) 
або проведенням інших заходів, що значно підви-
щують викупну ціну майна, що підлягає викупу, 
за умови, що такі  дії вчиняються після отриман-
ня власником об’єктів письмового повідомлення 
про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотри-
мання від Вас письмового повідомлення про 

надання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу Харківська міська рада у визначено-
му чинним законодавством порядку буде змуше-
на звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаних житлових та  нежитлових 
приміщень з мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

ТОВ «ФЛОРА ІНВЕСТ»
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» 
Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти 
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних 
потреб.

Згідно з п. 80 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 нежитлова будівля літ. 
«Б-1» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 176, право власності на яку зареєстроване за Товариством з обме-
женою відповідальністю «ФЛОРА ІНВЕСТ», підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки вона розташована 
в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Нежитлова будівля літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 176, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 5961600 грн.
Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

 У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами нежитлових будівель, відібраних Вами із 
наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом, буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську місь-
ку раду  про надання згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу або відмову  від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного  зако-

нодавства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і споруд, 
передачею  їх у користування, заставу (іпотеку) 
або проведенням інших заходів, що значно підви-
щують викупну ціну майна, що підлягає викупу, 
за умови, що такі  дії вчиняються після отриман-
ня власником об’єктів письмового повідомлення 
про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на прове-
дення переговорів щодо умов викупу або 
неотримання від Вас письмового повідо-

млення про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу Харківська 
міська рада у визначеному чинним зако-
нодавством порядку буде змушена звер-
нутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаної нежитлової будівлі з 
мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

ТОВ «Торговельний дім «ЮЛІЯ»
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. п. 81, 82, 83, 86 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 нежитлові будівлі літ. «Л-1»,  
літ. «М-1» та літ. «К-1» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 178, а також літ. «В-1» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 244-Б,  
право власності на які зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговельний дім «ЮЛІЯ», підлягають 
викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу 1. Нежитлові будівлі літ. «Л-1» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 178, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 1112400 грн., 

2. Нежитлові будівлі літ. «М-1» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 178, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 1115100 грн. 
3. Нежитлові будівлі та літ. «К-1» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 178 орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 432000 грн. 
4. Нежитлова будівля літ. «В-1» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 244-Б, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 1927800 грн.

Відомості про майно, яке 
може бути надане замість 
викупленого:

У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами нежитлових приміщень, відібраних Вами із наявних на ринку неру-
хомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування ви-
трат пов’язаних з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом, буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську місь-
ку раду  про надання згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу або відмову  від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим 

на проведення експертної грошової оцінки 
вартості належного Вам об’єкту нерухомості, 
у визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законодавства, 

як особа майно якої підлягає викупу для сус-
пільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надан-
ня згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове від-
чуження вказаних  нежитлових будівель з мотивів 
суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

ТОВ «РІЕЛТ.ІН»
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-
ська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 84 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 нежитлова будівля літ. «Н-2» за адресою: 
м. Харків, просп. Гагаріна, 182, право власності на яку зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю «РІЕЛТ. ІН», 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки вона розташована в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Нежитлова будівля літ. «Н-2» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 182, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 6350400 грн.
Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами нежитлової будівлі, відібраної Вами із наявних 
на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних 
з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом, буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належний 
Вам об’єкт нерухомого майна до територіальної 
громади міста Харкова Ви маєте право володіти, 
користуватися та розпоряджатися цим об’єктом на 
власний розсуд та отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 
майна Ви маєте право вимагати відшкодування 

збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отри-
мання цього повідомлення згідно  зі ст. 10 
вказаного Закону письмово повідомити Хар-
ківську міську раду  про надання згоди на 
проведення переговорів щодо умов викупу 
або відмову  від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 
проведення експертної грошової оцінки  вар-

тості належного Вам об’єкту нерухомості, 
у визначенні розміру збитків, що підляга-
ють відшкодуванню, сприяти у доступі до 
об’єкта оцінки і до наявної у Вас інформації 
про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користува-
тись усіма іншими правами та Ви зобов’язані 
діяти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель 
і споруд, передачею  їх у користування, за-
ставу (іпотеку) або проведенням інших за-
ходів, що значно підвищують викупну ціну 
майна, що підлягає викупу, за умови, що такі  
дії вчиняються після отримання власником 
об’єктів письмового повідомлення про їх ви-
куп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаної нежитлової будівлі з мо-
тивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков
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Науково-виробничому товариству з 

обмеженою відповідальністю «ПІК»
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 85 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 нежитлова будівля літ. «К-1» за адре-
сою: м. Харків, просп. Гагаріна, 182-А, право власності на яку зареєстроване за  Науково-виробничим товариством з обмеженою 
відповідальністю «ПІК», підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки вона розташована в зоні будівництва третьої лінії 
метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Нежитлова будівля «К-1» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 182-А, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 1196100 грн.
Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами нежитлової будівлі, відібраної Вами із наявних 
на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних 
з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом,  буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську місь-
ку раду  про надання згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу або відмову  від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і споруд, 
передачею  їх у користування, заставу (іпотеку) 
або проведенням інших заходів, що значно підви-
щують викупну ціну майна, що підлягає викупу, 
за умови, що такі  дії вчиняються після отриман-
ня власником об’єктів письмового повідомлення 
про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-
тримання від Вас письмового повідомлення 

про надання згоди на проведення перего-
ворів щодо умов викупу Харківська міська 
рада у визначеному чинним законодавством 
порядку буде змушена звернутись до суду із 
позовом про примусове відчуження вказа-
ної нежитлової будівлі з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

ТОВ «Спецсервіс»
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 87 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 нежитлова будівля літ. «А-1» за 
адресою: м. Харків, пров. Сичівський, 2, право власності на яку зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідаль-
ністю «Спецсервіс», підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки вона розташована в зоні будівництва третьої лінії 
метрополітену в м. Харкові.

Гуцель Марині Леонідівні
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 88 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 незавершене будівництво 
літ. «Б-3» за адресою: м. Харків,  вул. Державінська ріг в-ду Зміївського 3-го, право власності на яке зареєстро-
ване за Гуцель Мариною Леонідівною, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки воно розташоване в зоні 
будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Нежитлова будівля літ. «А-1» за адресою: м. Харків, пров. Сичівський, 2, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 1854900 грн.
Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами нежитлової будівлі, відібраної Вами із наявних 
на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом,  буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську місь-
ку раду  про надання згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу або відмову  від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користува-
тись усіма іншими правами та Ви зобов’язані 
діяти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і споруд, 
передачею їх у користування, заставу (іпотеку) 
або проведенням інших заходів, що значно під-
вищують викупну ціну майна, що підлягає ви-
купу, за умови, що такі  дії вчиняються після 
отримання власником об’єктів письмового по-
відомлення про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 
від Вас письмового повідомлення про надання 

згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначе-
ному чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом про 
примусове відчуження вказаної нежитлової 
будівлі з мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Незавершене будівництво літ. «Б-3» за адресою: м. Харків, вул. Державінська ріг в-ду Зміївського 3-го, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 2589300 грн.
Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами об’єкту незавершеного будівництва, відібраного 
Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом,  буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отри-
мання цього повідомлення згідно  зі ст. 10 
вказаного Закону письмово повідомити Хар-
ківську міську раду  про надання згоди на 
проведення переговорів щодо умов викупу 
або відмову  від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель 
і споруд, передачею  їх у користування, за-
ставу (іпотеку) або проведенням інших за-
ходів, що значно підвищують викупну ціну 
майна, що підлягає викупу, за умови, що такі  
дії вчиняються після отримання власником 
об’єктів письмового повідомлення про їх ви-
куп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надан-
ня згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове від-
чуження вказаного незавершеного будівництва з 
мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту  В. М.Чумаков

Самойленку Олександру Борисовичу
 ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 65 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 земельна ділянка за адре-
сою м. Харків, вул. Сидоренківська, 54, площею 0,0250 га, кадастровий номер 6310138800:06:009:0004, право власності на 
яку зареєстроване за Самойленком Олександром Борисовичем, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки 
вона розташована в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу Суспільна необхідність – будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Умови викупу: Земельна ділянка за адресою: м. Харків, вул. Сидоренківська, 54, площею 0,0250 га, кадастровий номер 6310138800:06:009:0004, цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської забудови, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає  172800 грн. 

Відомості про  земельну ділянку, 
яка може бути надана замість викупленої:

Замість викупленої земельної ділянки Вам може бути надано іншу земельну ділянку. 
Пропонуються земельні ділянки площею, орієнтовно,     0,1 га (кожна)   за адресою:
м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-А;  м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-Б,  м. Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-В; м.Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-Г,  м. Харків, вул.
Генерала Удовиченка,119-Д;  м.Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,10,  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,1;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,14;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва, 16;  м. Харків, вул.
Сергія Дрімцова, 9;  м. Харків, вул. Сергія Дрімцова, 13;  м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 15; м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 17; м. Харків, вул.Федорцівська, 33; м. Харків, вул. Федорцівська, 35; м. 
Харків, узвіз Алуштинський, 9; м. Харків, вул. Лучківська, 31; м. Харків, вул. Серебряківська,13-А; м. Харків, вул. Серебряківська, 13-Б; м. Харків, вул. Серебряківська,13-В.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належний 
Вам об’єкт нерухомого майна до територіальної 
громади міста Харкова Ви маєте право володіти, 
користуватися та розпоряджатися цим об’єктом на 
власний розсуд та отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 
майна Ви маєте право вимагати відшкодування 

збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного За-
кону письмово повідомити Харківську міську раду  
про надання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу або відмову  від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 
проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, 

у визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, 
у разі відчуження належного Вам об’єкту 
на користь іншої особи, Ви зобов’язані по-
передити таку особу про викуп зазначеного 
об’єкту для суспільних потреб та повідомити 
Харківську міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-
давства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчи-
няються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, 
не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на прове-
дення переговорів щодо умов викупу або 
неотримання від Вас письмового повідо-
млення про  надання згоди на проведення 

переговорів щодо умов викупу Харківська 
міська рада у визначеному чинним законо-
давством порядку буде змушена звернутись 
до суду із позовом про примусове відчужен-
ня вказаної земельної ділянки з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.
2. План земельної ділянки, що підлягає 

викупу на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков



2724 ëþòîãî 2018
слоб ідський  край

WWW.SLK.KH.UA ñóáîòà ¹ 16ІНФОРМАЦІЯ
Самойленко Маргарита Анатоліївна  

 ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харківська міська 
рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, 
які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 3 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок за адресою: м. Харків,  вул. 
Арматурна, 17, право власності на 55/200 частин якого зареєстроване  за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він 
розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу: Житловий будинок за адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 17, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1 625 400 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчужен-
ня земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого 
майна, що на них розміщені, які перебувають  у 
приватній власності, для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності»  (далі – Закон) Ви 
маєте такі права: 

– до переходу права власності на належний 
Вам об’єкт нерухомого майна до територіальної 
громади міста Харкова Ви маєте право володіти, 
користуватися та розпоряджатися цим об’єктом на 
власний розсуд та отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 
майна Ви маєте право вимагати відшкоду-

вання збитків або встановлення обмежень 
(обтяжень) прав для користувача відчуженого 
об’єкта у встановленому законодавством по-
рядку.

Також, вказаним Законом для Вас встановле-
но низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську міську 
раду  про надання згоди на проведення перего-
ворів щодо умов викупу або відмову  від такого 
викупу, 

– сприяти представникам Харківської міської 
ради і суб’єктам, уповноваженим на проведення 

експертної грошової оцінки вартості належного 
Вам об’єкту нерухомості, у визначенні розміру 
збитків, що підлягають відшкодуванню, сприяти у 
доступі до об’єкта оцінки і до наявної у Вас інфор-
мації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у разі 
відчуження належного Вам об’єкту на користь 
іншої особи, Ви зобов’язані попередити таку 
особу про викуп зазначеного об’єкту для сус-
пільних потреб та повідомити Харківську місь-
ку раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись усі-
ма іншими правами та Ви зобов’язані діяти відпо-
відно до вимог Закону та чинного законодавства, як 

особа, майно якої підлягає викупу для суспільних 
потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що під-
лягає викупу, за умови, що такі  дії вчиняються 
після отримання власником об’єктів письмового 
повідомлення про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 
від Вас письмового повідомлення про надання 

згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове від-
чуження вказаного житлового будинку з мотивів 
суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

Ковалевська Олена Микитівна 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 12 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 житлові будинки літ. «А» 
та літ. «Е» з надвірними будівлями і спорудами за адресою: м. Харків, вул. Обоянська, 5, право власності на 476 /900 
частин яких зареєстроване за Вами, підлягає викупу  для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні бу-
дівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу: Житлові будинки літ. «А» та літ. «Е» з надвірними будівлями і спорудами за адресою: м. Харків,  вул. Обоянська, 5, орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 1 404 000 

грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних 
з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську місь-
ку раду  про надання згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу або відмову  від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у ви-
значенні розміру збитків, що підлягають відшко-
дуванню, сприяти у доступі до об’єкта оцінки і до 
наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа, майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструкці-
єю та капітальним ремонтом будівель і споруд, 
передачею  їх у користування, заставу (іпотеку) 
або проведенням інших заходів, що значно підви-
щують викупну ціну майна, що підлягає викупу, 
за умови, що такі  дії вчиняються після отриман-
ня власником об’єктів письмового повідомлення 
про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотри-
мання від Вас письмового повідомлення про 

надання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу Харківська міська рада у визна-
ченому чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом про 
примусове відчуження вказаних житлових бу-
динків з надвірними будівлями і спорудами з 
мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

Євдокимов Олег Миколайович 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-
ська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 1 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок за адресою: м. 
Харків,  вул. Сидоренківська, 47, право власності на 1/2 частину якого зареєстроване  за Вами, підлягає викупу для суспіль-
них потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу: Житловий будинок за адресою: м. Харків,  вул. Сидоренківська, 47, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 634 500 грн.
Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних 
з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську місь-
ку раду  про надання згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу або відмову  від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим 

на проведення експертної грошової оцінки 
вартості належного Вам об’єкту нерухомості, 
у визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструкці-
єю та капітальним ремонтом будівель і споруд, 
передачею  їх у користування, заставу (іпоте-
ку) або проведенням інших заходів, що значно 
підвищують викупну ціну майна, що підлягає 
викупу, за умови, що такі  дії вчиняються після 
отримання власником об’єктів письмового по-
відомлення про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або  неотри-
мання від Вас письмового повідомлення про на-

дання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу Харківська міська рада у визна-
ченому чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом про 
примусове відчуження вказаного житлового 
будинку з мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1 .  Ко п і я  р і ш е н н я  Х а р к і в ської 

міської ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

Зінченко Наталія Дмитрівна 
 ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-
ська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 3 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок за адресою: 
м. Харків,  вул. Арматурна, 17, право власності на 55/400 частин якого зареєстроване  за Вами, підлягає викупу для суспіль-
них потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу: Житловий будинок за адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 17, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1 625 400 грн.
Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську місь-
ку раду  про надання згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу або відмову  від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користува-
тись усіма іншими правами та Ви зобов’язані 
діяти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на прове-
дення переговорів щодо умов викупу або 

неотримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у ви-
значеному чинним законодавством порядку 
буде змушена звернутись до суду із позовом 
про примусове відчуження вказаного житло-
вого будинку з мотивів суспільної необхід-
ності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков
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Матвієнко Артем Валерійович 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 5 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 житлові будиноки з господар-
ськими будівлями та спорудами літ. «В-1», літ. «Ш-1»» за адресою: м. Харків, вул. Арматурна, 21, право власності на 
28/100 частин яких зареєстроване за Вами, підлягає викупу  для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні 
будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу: Житлові будинки за адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 21, орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 1 549 800 грн.
Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних 
з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 
майна Ви маєте право вимагати відшкодування 

збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську місь-
ку раду  про надання згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу або відмову  від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 
проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, 

у визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, 
у разі відчуження належного Вам об’єкту 
на користь іншої особи, Ви зобов’язані по-
передити таку особу про викуп зазначеного 
об’єкту для суспільних потреб та повідо-
мити Харківську міську раду про їх від-
чуження.   

Також, у Вас є можливість користува-
тись усіма іншими правами та Ви зобов’язані 
діяти відповідно до вимог Закону та чин-
ного законодавства, як особа, майно якої 
підлягає викупу для суспільних потреб.

Кр ім  цього  пов ідомляємо ,  що  ви-
трати, пов’язані із новим будівництвом, 
реконст рукц ією т а  кап іт а льним ре -
монтом буд івель  і  споруд ,  передачею  
їх  у  користування ,  з аст аву  ( іпотеку) 
або  проведенням інших  заход ів ,  що
значно підвищують викупну ціну май-
на,  що підлягає викупу,  за  умови,  що 
такі   ді ї  вчиняються після отримання 
власником об’єктів  письмового пові-
домлення про їх  викуп,  не відшкодо-
вуються.

У разі недосягнення згоди на про-
ведення переговорів щодо умов викупу 
або неотримання від Вас письмового 

повідомлення про надання згоди на про-
ведення  переговорів щодо умов викупу 
Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом 
про примусове відчуження вказаного 
житлового будинку з господарськими бу-
дівлями та спорудами літ. «В-1», літ. «Ш-
1»»  з мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

Шингарьова Тетяна Віталіївна 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-
ська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 7 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 житлові будинки з надвірними будівлями 
та спорудами за адресою: м. Харків, пров. Арматурний, 5, право власності на 1/2 частину яких зареєстроване за Вами, підлягає 
викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу: Житлові будинки з надвірними будівлями та спорудами за адресою: м. Харків, пров. Арматурний, 5, орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 1 333 800 грн.
Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого при-
міщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних 
з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для суспіль-
них потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на на-
лежний Вам об’єкт нерухомого майна до 
територіальної громади міста Харкова Ви 
маєте право володіти, користуватися та роз-
поряджатися цим об’єктом на власний розсуд 
та отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у вста-
новленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отри-
мання цього повідомлення згідно  зі ст. 10 
вказаного Закону письмово повідомити Хар-
ківську міську раду  про надання згоди на 
проведення переговорів щодо умов викупу 
або відмову  від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, 
у разі відчуження належного Вам об’єкту 
на користь іншої особи, Ви зобов’язані по-
передити таку особу про викуп зазначеного 
об’єкту для суспільних потреб та повідомити 
Харківську міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструкці-
єю та капітальним ремонтом будівель і споруд, 
передачею  їх у користування, заставу (іпотеку) 
або проведенням інших заходів, що значно підви-
щують викупну ціну майна, що підлягає викупу, 
за умови, що такі  дії вчиняються після отриман-
ня власником об’єктів письмового повідомлення 
про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-
тримання від Вас письмового повідомлення 

про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у 
визначеному чинним законодавством по-
рядку буде змушена звернутись до суду із 
позовом про примусове відчуження вказа-
них житлових будинків з надвірними бу-
дівлями та спорудами з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

Ічкенко Володимир Олександрович 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-
ська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 8 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок літ. «А-1» за 
адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 37, право власності на 14/140 та 20/140 частин якого зареєстроване за Вами, підлягає 
викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований  в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу: Житловий будинок літ. «А-1» за адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 37, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 972 000 грн.
Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних 
з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів не-
рухомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтяження) 
прав на відчужений об’єкт  нерухомого майна Ви 

маєте право вимагати відшкодування збитків або 
встановлення обмежень (обтяжень) прав для ко-
ристувача відчуженого об’єкта у встановленому 
законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську місь-
ку раду  про надання згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу або відмову  від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись усі-
ма іншими правами та Ви зобов’язані діяти відпо-
відно до вимог Закону та чинного законодавства, 

як особа, майно якої підлягає викупу для суспіль-
них потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструкці-
єю та капітальним ремонтом будівель і споруд, 
передачею  їх у користування, заставу (іпотеку) 
або проведенням інших заходів, що значно підви-
щують викупну ціну майна, що підлягає викупу, 
за умови, що такі  дії вчиняються після отриман-
ня власником об’єктів письмового повідомлення 
про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-
тримання від Вас письмового повідомлення 

про надання згоди на проведення перего-
ворів щодо умов викупу Харківська міська 
рада у визначеному чинним законодавством 
порядку буде змушена звернутись до суду із 
позовом про примусове відчуження вказано-
го житлового будинку з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

Мартишко Олександр Сергійович 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-
ська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 11 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 житлові будинки літ. «А-1» та літ. «Ж-1» 
з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, вул. Обоянська, 6, право власності на 61/100 частин яких зареєстроване за Вами, 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену  в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу: Житлові будинки літ.»А-1» та літ. «Ж-1» з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, вул. Обоянська, 6, орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 1 044 900 грн.
Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних 
з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську місь-
ку раду  про надання згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу або відмову  від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа, майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і 
споруд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надан-
ня згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове від-
чуження вказаних житлових будинків з надвірни-
ми будівлями з мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту 
В. М. Чумаков
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Ковалевська Ельза Анатоліївна 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» 
Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти 
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають  у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних 
потреб.

Згідно з п. 12 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 житлові будинки літ. «А» та літ. 
«Е» з надвірними будівлями і спорудами за адресою: м. Харків, вул. Обоянська, 5, право власності на 212/900 частин яких за-
реєстроване за Вами, підлягає викупу  для суспільних  потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії 
метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Житлові будинки літ. «А» та літ. «Е» з надвірними будівлями і спорудами за адресою: м. Харків,  вул. Обоянська, 5, орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 1 404 000 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних 
з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного За-
кону письмово повідомити Харківську міську раду  
про надання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу або відмову  від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 
проведення експертної грошової оцінки  вар-

тості належного Вам об’єкту нерухомості, 
у визначенні розміру збитків, що підляга-
ють відшкодуванню, сприяти у доступі до 
об’єкта оцінки і до наявної у Вас інформації 
про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа, майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд,  передачею їх у користування, заставу  
(іпотеку) або проведенням інших  заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу,  за умови, що такі  дії вчи-
няються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп,  не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотри-

мання від Вас письмового повідомлення про 
надання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу Харківська міська рада у визна-
ченому чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом про 
примусове відчуження вказаних житлових бу-
динків з надвірними будівлями і спорудами з 
мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Циганкова Олена Олександрівна 

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-

ська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 3 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок за адресою: м. 
Харків,  вул. Арматурна, 17, право власності на 45/400 частин якого зареєстроване  за Вами, підлягає викупу для суспільних 
потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Житловий будинок за адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 17, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1 625 400 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з ви-
купом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтяжен-
ня) прав на відчужений об’єкт  нерухомого майна 

Ви маєте право вимагати відшкодування збит-
ків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отри-
мання цього повідомлення згідно  зі ст. 10 
вказаного Закону письмово повідомити Хар-
ківську міську раду  про надання згоди на 
проведення переговорів щодо умов викупу 
або відмову  від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської міської 
ради і суб’єктам, уповноваженим на проведення 

експертної грошової оцінки вартості належного 
Вам об’єкту нерухомості, у визначенні розміру 
збитків, що підлягають відшкодуванню, сприяти у 
доступі до об’єкта оцінки і до наявної у Вас інфор-
мації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у разі 
відчуження належного Вам об’єкту на користь 
іншої особи, Ви зобов’язані попередити таку 
особу про викуп зазначеного об’єкту для сус-
пільних потреб та повідомити Харківську місь-
ку раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно  до вимог Закону та чинного за-

конодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом 
будівель і споруд, передачею  їх у користуван-
ня, заставу (іпотеку) або проведенням інших 
заходів, що значно підвищують викупну ціну 
майна, що підлягає викупу, за умови, що такі  
дії вчиняються після отримання власником 
об’єктів письмового повідомлення про їх ви-
куп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на прове-
дення переговорів щодо умов викупу або 

неотримання від Вас письмового повідо-
млення про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу Харківська 
міська рада у визначеному чинним зако-
нодавством порядку буде змушена звер-
нутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаного житлового будинку з 
мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

Ічкенко Анна Лаврентівна 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-
ська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18  вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 8 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок літ. «А-1» за 
адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 37, право власності на 33/140 частин якого зареєстроване  за Вами, підлягає викупу для 
суспільних потреб, оскільки він розташований  в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Житловий будинок літ. «А-1» за адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 37, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 972 000 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську місь-
ку раду  про надання згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу або відмову  від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа, майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на прове-
дення переговорів щодо умов викупу або 

неотримання від Вас письмового повідо-
млення про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу Харківська 
міська рада у визначеному чинним зако-
нодавством порядку буде змушена звер-
нутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаного житлового будинку 
з мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Лафакі Світлана Юріївна

ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» 
Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти 
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних 
потреб.

Згідно з п. 11 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 житлові будинки літ.»А-1» та 

літ. «Ж-1» з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, вул. Обоянська, 6, право власності на 19/100 частин яких за-
реєстроване за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії 
метрополітену  в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Житлові будинки літ.»А-1» та літ. «Ж-1» з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, вул. Обоянська, 6, орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 1 044 900 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську місь-
ку раду  про надання згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу або відмову  від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа, майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструкці-
єю та капітальним ремонтом будівель і споруд, 
передачею  їх у користування, заставу (іпотеку) 
або проведенням інших заходів, що значно підви-
щують викупну ціну майна, що підлягає викупу, 
за умови, що такі  дії вчиняються після отриман-
ня власником об’єктів письмового повідомлення 
про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотри-
мання від Вас письмового повідомлення про 

надання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу Харківська міська рада у визна-
ченому чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом про 
примусове відчуження вказаних нежитлових 
будинків з надвірними будівлями  з мотивів 
суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту
В. М. Чумаков



30 24 ëþòîãî 2018
слоб ідський  край

WWW.SLK.KH.UA ñóáîòà ¹ 16 ІНФОРМАЦІЯ
Циганков Олег Олександрович 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-
ська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 3 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок за адресою: м. 
Харків,  вул. Арматурна, 17, право власності на 45/400 частин якого зареєстроване  за Вами, підлягає викупу для суспільних 
потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Житловий будинок за адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 17, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1 625 400 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про 
відчуження земельних ділянок, інших 
об’єктів нерухомого майна, що на них роз-
міщені, які перебувають  у приватній влас-
ності, для суспільних потреб чи з мотивів 
суспільної необхідності» (далі – Закон) Ви 
маєте такі права: 

– до переходу права власності на 
належний Вам об’єкт нерухомого майна 
до територіальної громади міста Харко-
ва Ви маєте право володіти, користува-
тися та розпоряджатися цим об’єктом на 
власний розсуд та отримувати відповід-
ні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 
майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встанов-
лено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську міську 
раду  про надання згоди на проведення перего-
ворів щодо умов викупу або відмову  від такого 
викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 
проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, 
у визначенні розміру збитків, що підляга-
ють відшкодуванню, сприяти у доступі до 
об’єкта оцінки і до наявної у Вас інформації 
про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-
давства, як особа, майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструкці-
єю та капітальним ремонтом будівель і споруд, 
передачею  їх у користування, заставу (іпоте-
ку) або проведенням інших заходів, що значно 
підвищують викупну ціну майна, що підлягає 
викупу, за умови, що такі  дії вчиняються після 
отримання власником об’єктів письмового по-
відомлення про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотри-
мання від Вас письмового повідомлення про 
надання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу Харківська міська рада у визна-
ченому чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом про 
примусове відчуження вказаного житлового 
будинку з мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.
Директор Департаменту  В. М. Чумаков

Борисенко Любов Федорівна 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» 
Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти не-
рухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 8 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок літ. «А-1» 
за адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 37, право власності на 20/140 частин якого зареєстроване  за Вами, підлягає 
викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований  в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Житловий будинок літ. «А-1» за адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 37, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 972 000 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухо-
мого майна Ви маєте право вимагати відшко-

дування збитків або встановлення обмежень 
(обтяжень) прав для користувача відчужено-
го об’єкта у встановленому законодавством 
порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отри-
мання цього повідомлення згідно  зі ст. 10 
вказаного Закону письмово повідомити Хар-
ківську міську раду  про надання згоди на 
проведення переговорів щодо умов викупу 
або відмову  від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим 
на проведення  експертної грошової оцін-

ки вартості належного Вам об’єкту неру-
хомості, у визначенні розміру збитків, що 
підлягають відшкодуванню, сприяти у до-
ступі до об’єкта оцінки і до наявної у Вас 
інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, 
у разі відчуження належного Вам об’єкту 
на користь іншої особи, Ви зобов’язані по-
передити таку особу про викуп зазначеного 
об’єкту для суспільних потреб та повідо-
мити Харківську міську раду про їх від-
чуження.   

Також, у Вас є можливість користува-
тись усіма іншими правами та Ви зобов’язані 
діяти  відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витра-
ти, пов’язані із новим будівництвом, ре-
конструкцією та капітальним ремонтом 
будівель і споруд, передачею  їх у корис-
тування, заставу (іпотеку) або проведен-
ням інших заходів, що значно підвищують 
викупну ціну майна, що підлягає викупу, 
за умови, що такі  дії вчиняються після 
отримання власником об’єктів письмового 
повідомлення про їх викуп, не відшкодову-
ються.

У разі недосягнення згоди на прове-
дення переговорів щодо умов викупу або 

неотримання від Вас письмового по-
відомлення про надання згоди на про-
ведення переговорів щодо умов викупу 
Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом 
про примусове відчуження вказаного 
житлового будинку з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Циганко Надія Михайлівна 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» 
Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти 
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних 
потреб.

Згідно з п. 3 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок за 
адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 17, право власності на 30/200 частин якого зареєстроване  за Вами, підлягає 
викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. 
Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Житловий будинок за адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 17, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1 625 400 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про 
відчуження земельних ділянок, інших 
об’єктів нерухомого майна, що на них 
розміщені, які перебувають  у приватній 
власності, для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності» (далі – 
Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на на-
лежний Вам об’єкт нерухомого майна до 
територіальної громади міста Харкова Ви 
маєте право володіти, користуватися та 
розпоряджатися цим об’єктом на власний 
розсуд та отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (об-
тяження) прав на відчужений об’єкт  не-

рухомого майна Ви маєте право вимагати 
відшкодування збитків або встановлення 
обмежень (обтяжень) прав для користувача 
відчуженого об’єкта у встановленому зако-
нодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня от-
римання цього повідомлення згідно  зі ст. 
10 вказаного Закону письмово повідомити 
Харківську міську раду  про надання згоди 
на проведення переговорів щодо умов ви-
купу або відмову  від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваже-

ним на проведення експертної грошової 
оцінки вартості належного Вам об’єкту 
нерухомості, у визначенні розміру 
збитків, що підлягають відшкодуванню, 
сприяти у доступі до об’єкта оцінки і до 
наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього 
повідомлення, у разі відчуження належ-
ного Вам об’єкту на користь іншої особи, 
Ви зобов’язані попередити таку особу про 
викуп зазначеного об’єкту для суспільних 
потреб та повідомити Харківську міську 
раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість кори-
стуватись усіма іншими правами та Ви 

зобов’язані діяти відповідно до вимог За-
кону та чинного законодавства, як особа, 
майно якої підлягає викупу для суспільних 
потреб.

Крім цього повідомляємо, що ви-
трати, пов’язані із новим будівництвом, 
реконструкцією та капітальним ремон-
том будівель і споруд, передачею  їх 
у користування, заставу (іпотеку) або 
проведенням інших заходів, що знач-
но підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії 
вчиняються після отримання власником 
об’єктів письмового повідомлення про їх 
викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 
від Вас письмового повідомлення про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначе-
ному чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом про 
примусове відчуження вказаного житлового 
будинку з мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Ічкенко Ольга Олександрівна 

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» 

Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти 
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних 
потреб.

Згідно з п. 8 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок літ. «А-1» 
за адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 37, право власності на 14/140 та 20/140 частин якого зареєстроване за Вами, 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований  в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в 
м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Житловий будинок літ. «А-1» за адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 37, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 972 000 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на на-
лежний Вам об’єкт нерухомого майна до 
територіальної громади міста Харкова Ви 
маєте право володіти, користуватися та 
розпоряджатися цим об’єктом на власний 
розсуд та отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (об-
тяження) прав на відчужений об’єкт  не-
рухомого майна Ви маєте право вимагати 

відшкодування збитків або встановлення 
обмежень (обтяжень) прав для користувача 
відчуженого об’єкта у встановленому зако-
нодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отри-
мання цього повідомлення згідно  зі ст. 
10 вказаного Закону письмово повідомити 
Харківську міську раду  про надання згоди 
на проведення переговорів щодо умов ви-
купу або відмову  від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим 
на проведення експертної грошової оцін-

ки вартості належного Вам об’єкту неру-
хомості, у визначенні розміру збитків, що 
підлягають відшкодуванню, сприяти у до-
ступі до об’єкта оцінки і до наявної у Вас 
інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, 
у разі відчуження належного Вам об’єкту 
на користь іншої особи, Ви зобов’язані по-
передити таку особу про викуп зазначеного 
об’єкту для суспільних потреб та повідо-
мити Харківську міську раду про їх від-
чуження.   

Також, у Вас є можливість корис-
туватись усіма іншими правами та Ви 
зобов’язані діяти відповідно до вимог  За-

кону та чинного законодавства, як особа, 
майно якої підлягає викупу для суспільних 
потреб.

Крім цього повідомляємо, що витра-
ти, пов’язані із новим будівництвом, ре-
конструкцією та капітальним ремонтом 
будівель і споруд, передачею  їх у корис-
тування, заставу (іпотеку) або проведенням 
інших заходів, що значно підвищують викуп-
ну ціну майна, що підлягає викупу, за умо-
ви, що такі  дії вчиняються після отримання 
власником об’єктів письмового повідомлен-
ня про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на прове-
дення переговорів щодо умов викупу або 

неотримання від Вас письмового повідо-
млення про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу Харків-
ська міська рада у визначеному чинним 
законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про при-
мусове відчуження вказаного житлового 
будинку з мотивів суспільної необхід-
ності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18 на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков



3124 ëþòîãî 2018
слоб ідський  край

WWW.SLK.KH.UA ñóáîòà ¹ 16ІНФОРМАЦІЯ
Циганко Тетяна Євгеніївна 

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» 

Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18  вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти 
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних 
потреб.

Згідно з п. 3 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок за 
адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 17, право власності на 15/200 частин якого зареєстроване  за Вами, підлягає 
викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. 
Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Житловий будинок за адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 17, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1 625 400 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини 
будинку, жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту 
нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про 
відчуження земельних ділянок, інших 
об’єктів нерухомого майна, що на них роз-
міщені, які перебувають  у приватній влас-
ності, для суспільних потреб чи з мотивів 
суспільної необхідності» (далі – Закон) Ви 
маєте такі права: 

– до переходу права власності на на-
лежний Вам об’єкт нерухомого майна до 
територіальної громади міста Харкова Ви 
маєте право володіти, користуватися та 
розпоряджатися цим об’єктом на власний 
розсуд та отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (об-
тяження) прав на відчужений об’єкт  не-

рухомого майна Ви маєте право вимагати 
відшкодування збитків або встановлення 
обмежень (обтяжень) прав для користувача 
відчуженого об’єкта у встановленому зако-
нодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отри-
мання цього повідомлення згідно  зі ст. 
10 вказаного Закону письмово повідомити 
Харківську міську раду  про надання згоди 
на проведення переговорів щодо умов ви-
купу або відмову  від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим 

на проведення експертної грошової оцін-
ки вартості належного Вам об’єкту неру-
хомості, у визначенні розміру збитків, що 
підлягають відшкодуванню, сприяти у до-
ступі до об’єкта оцінки і до наявної у Вас 
інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, 
у разі відчуження належного Вам об’єкту 
на користь іншої особи, Ви зобов’язані по-
передити таку особу про викуп зазначеного 
об’єкту для суспільних потреб та повідо-
мити Харківську міську раду про їх від-
чуження.   

Також, у Вас є можливість корис-
туватись усіма іншими правами та Ви 

зобов’язані діяти  відповідно до вимог За-
кону та чинного законодавства, як особа, 
майно якої підлягає викупу для суспільних 
потреб.

Крім цього повідомляємо, що витра-
ти, пов’язані із новим будівництвом, ре-
конструкцією та капітальним ремонтом 
будівель і споруд, передачею  їх у корис-
тування, заставу (іпотеку) або проведен-
ням інших заходів, що значно підвищують 
викупну ціну майна, що підлягає викупу, 
за умови, що такі  дії вчиняються після 
отримання власником об’єктів письмового 
повідомлення про їх викуп, не відшкодову-
ються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотри-
мання від Вас письмового повідомлення про 
надання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу Харківська міська рада у визна-
ченому чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом про 
примусове відчуження вказаного житлового 
будинку з мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18   на __ арк.

Директор Департаменту В.М.Чумаков

Євдокимова Валентина Миколаївна

ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-
ська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 1 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок за адресою: 
м. Харків,  вул. Сидоренківська, 47, право власності на 1/2 частину якого зареєстроване за Вами, підлягає викупу для 
суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Житловий будинок за адресою: м. Харків,  вул. Сидоренківська, 47, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 634 500 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську місь-
ку раду  про надання згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу або відмову  від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти  
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа, майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення перего-
ворів щодо умов викупу Харківська міська 
рада у визначеному чинним законодавством 
порядку буде змушена звернутись до суду із 
позовом про примусове відчуження вказано-
го житлового будинку з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

Воробйова Людмила Михайлівна 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-
ська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 3 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок за адресою: м. 
Харків,  вул. Арматурна, 17, право власності на 55/400 частин якого зареєстроване  за Вами, підлягає викупу для суспільних 
потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Житловий будинок за адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 17, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1 625 400 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухо-
мого майна Ви маєте право вимагати відшко-

дування збитків або встановлення обмежень 
(обтяжень) прав для користувача відчужено-
го об’єкта у встановленому законодавством 
порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отри-
мання цього повідомлення згідно  зі ст. 10 
вказаного Закону письмово повідомити Хар-
ківську міську раду  про надання згоди на 
проведення переговорів щодо умов викупу 
або відмову  від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 
проведення експертної грошової оцінки вар-

тості належного Вам об’єкту нерухомості, 
у визначенні розміру збитків, що підляга-
ють відшкодуванню, сприяти у доступі до 
об’єкта оцінки і до наявної у Вас інформації 
про нього,

– після отримання цього повідомлення, 
у разі відчуження належного Вам об’єкту 
на користь іншої особи, Ви зобов’язані по-
передити таку особу про викуп зазначеного 
об’єкту для суспільних потреб та повідо-
мити Харківську міську раду про їх від-
чуження.   

Також, у Вас є можливість користува-
тись усіма іншими правами та Ви зобов’язані 
діяти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витра-
ти, пов’язані із новим будівництвом, ре-
конструкцією та капітальним ремонтом 
будівель і споруд, передачею  їх у корис-
тування, заставу (іпотеку) або проведен-
ням інших заходів, що значно підвищують 
викупну ціну майна, що підлягає викупу, 
за умови, що такі  дії вчиняються після 
отримання власником об’єктів письмового 
повідомлення про їх викуп, не відшкодову-
ються.

У разі недосягнення згоди на прове-
дення переговорів щодо умов викупу або 

неотримання від Вас письмового повідо-
млення про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу Харківська 
міська рада у визначеному чинним зако-
нодавством порядку буде змушена звер-
нутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаного житлового будинку з 
мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

Зайкова Олена Павлівна 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-
ська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 4 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок літ. «С-1» за 

адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 19, право власності на який зареєстроване за Вами, підлягає викупу для суспільних 
потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Житловий будинок за адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 19, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 2 143 800 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську місь-
ку раду  про надання згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу або відмову  від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, 
у визначенні розміру збитків, що підляга-
ють відшкодуванню, сприяти у доступі до 
об’єкта оцінки і до наявної у Вас інформації 
про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 

відповідно до вимог Закону та чинного законо-
давства, як особа, майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витра-
ти, пов’язані із новим будівництвом, ре-
конструкцією та капітальним ремонтом 
будівель і споруд, передачею  їх у корис-
тування, заставу (іпотеку) або проведен-
ням інших заходів, що значно підвищують 
викупну ціну майна, що підлягає викупу, 
за умови, що такі  дії вчиняються після 
отримання власником об’єктів письмового 
повідомлення про їх викуп, не відшкодову-
ються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов  викупу або неотри-
мання від Вас письмового повідомлення про 
надання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу Харківська міська рада у визна-
ченому чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом про 
примусове відчуження вказаного житлового 
будинку з мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков



32 24 ëþòîãî 2018
слоб ідський  край

WWW.SLK.KH.UA ñóáîòà ¹ 16 ІНФОРМАЦІЯ
Матвієнко Валерія Валеріївна 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 5 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 житлові будинки з господарськими 
будівлями та спорудами літ. «В-1», літ. «Ш-1»» за адресою: м. Харків, вул. Арматурна, 21, право власності на 28/100 частин 
яких зареєстроване за Вами, підлягає викупу  для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої 
лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Житлові будинки за адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 21, орієнтовна викупна ціна якоих за попереднім розрахунком складає 1 549 800 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини 
будинку, жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту 
нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську місь-
ку раду  про надання згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу або відмову  від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа, майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструкці-
єю та капітальним ремонтом будівель і споруд, 
передачею  їх у користування, заставу (іпотеку) 
або проведенням інших заходів, що значно підви-
щують викупну ціну майна, що підлягає викупу, 
за умови, що такі  дії вчиняються після отриман-
ня власником об’єктів письмового повідомлення 
про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотри-
мання від Вас письмового повідомлення про 

надання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу Харківська міська рада у визна-
ченому чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом про 
примусове відчуження вказаного житлового 
будинку з господарськими будівлями та спору-
дами літ. «В-1», літ. «Ш-1»» з мотивів суспіль-
ної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Шингарьов Валерій Віталійович 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» 
Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти 
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних 
потреб.

Згідно з п. 7 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 житлові будинки з надвірними 
будівлями та спорудами за адресою: м. Харків, пров. Арматурний, 5, право власності на 1/2 частину яких зареєстроване за 
Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в 
м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Житлові будинки з надвірними будівлями та спорудами за адресою: м. Харків, пров. Арматурний, 5, орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 1 333 800 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про 
відчуження земельних ділянок, інших 
об’єктів нерухомого майна, що на них роз-
міщені, які перебувають  у приватній влас-
ності, для суспільних потреб чи з мотивів 
суспільної необхідності» (далі – Закон) Ви 
маєте такі права: 

– до переходу права власності на на-
лежний Вам об’єкт нерухомого майна до 
територіальної громади міста Харкова Ви 
маєте право володіти, користуватися та 
розпоряджатися цим об’єктом на власний 
розсуд та отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухо-

мого майна Ви маєте право вимагати відшко-
дування збитків або встановлення обмежень 
(обтяжень) прав для користувача відчужено-
го об’єкта у встановленому законодавством 
порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отри-
мання цього повідомлення згідно  зі ст. 10 
вказаного Закону письмово повідомити Хар-
ківську міську раду  про надання згоди на 
проведення переговорів щодо умов викупу 
або відмову  від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, 
у визначенні розміру збитків, що підляга-
ють відшкодуванню, сприяти у доступі до 
об’єкта оцінки і до наявної у Вас інформації 
про нього,

– після отримання цього повідомлення, 
у разі відчуження належного Вам об’єкту 
на користь іншої особи, Ви зобов’язані по-
передити таку особу про викуп зазначеного 
об’єкту для суспільних потреб та повідо-
мити Харківську міську раду про їх від-
чуження.   

Також, у Вас є можливість користува-
тись усіма іншими правами та Ви зобов’язані 

діяти відповідно до вимог Закону та чинного 
законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель 
і споруд, передачею  їх у користування, за-
ставу (іпотеку) або проведенням інших за-
ходів, що значно підвищують викупну ціну 
майна, що підлягає викупу, за умови, що такі  
дії вчиняються після отримання власником 
об’єктів письмового повідомлення про їх ви-
куп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на прове-
дення переговорів щодо умов викупу або 

неотримання від Вас письмового повідо-
млення про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу Харківська 
міська рада у визначеному чинним законо-
давством порядку буде змушена звернутись 
до суду із позовом про примусове відчужен-
ня вказаних житлових будинків з надвірними 
будівлями та спорудами з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

Ічкенко Олександр Михайлович 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» 
Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти 
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних 
потреб.

Згідно з п. 8 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок літ. 
«А-1» за адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 37, право власності на 19/140 частин якого зареєстроване  за Вами, 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований  в зоні будівництва третьої лінії метрополітену 
в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Житловий будинок літ. «А-1» за адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 37, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 972 000 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про 
відчуження земельних ділянок, інших 
об’єктів нерухомого майна, що на них роз-
міщені, які перебувають  у приватній влас-
ності, для суспільних потреб чи з мотивів 
суспільної необхідності» (далі – Закон) Ви 
маєте такі права: 

– до переходу права власності на на-
лежний Вам об’єкт нерухомого майна до 
територіальної громади міста Харкова Ви 
маєте право володіти, користуватися та 
розпоряджатися цим об’єктом на власний 
розсуд та отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (об-
тяження) прав на відчужений об’єкт  не-

рухомого майна Ви маєте право вимагати 
відшкодування збитків або встановлення 
обмежень (обтяжень) прав для користувача 
відчуженого об’єкта у встановленому зако-
нодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отри-
мання цього повідомлення згідно  зі ст. 
10 вказаного Закону письмово повідомити 
Харківську міську раду  про надання згоди 
на проведення переговорів щодо умов ви-
купу або відмову  від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим 

на проведення експертної грошової оцін-
ки вартості належного Вам об’єкту неру-
хомості, у визначенні розміру збитків, що 
підлягають відшкодуванню, сприяти у до-
ступі до об’єкта оцінки і до наявної у Вас 
інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, 
у разі відчуження належного Вам об’єкту 
на користь іншої особи, Ви зобов’язані по-
передити таку особу про викуп зазначеного 
об’єкту для суспільних потреб та повідо-
мити Харківську міську раду про їх від-
чуження.   

Також, у Вас є можливість користува-
тись усіма іншими правами та Ви зобов’язані 

діяти відповідно до вимог Закону та чинного 
законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом буді-
вель і споруд, передачею  їх у користуван-
ня, заставу (іпотеку) або проведенням інших 
заходів, що значно підвищують викупну ціну 
майна, що підлягає викупу, за умови, що такі  
дії вчиняються після отримання власником 
об’єктів письмового повідомлення про їх ви-
куп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на прове-
дення переговорів щодо умов викупу або 

неотримання від Вас письмового повідо-
млення про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу Харківська 
міська рада у визначеному чинним зако-
нодавством порядку буде змушена звер-
нутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаного житлового будинку 
літ. «А-1» з мотивів суспільної необхід-
ності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

Бондаренко Іван Степанович 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харків-
ська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 10 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 житловий будинок літ. М-2 з госпо-
дарськими будівлями та спорудами за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 146-А, право власності на які зареєстроване за Вами, 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену  в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу: Житловий будинок за адресою: м. Харків,  просп. Гагаріна, 146-А, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 2 754 000 грн.
Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську місь-
ку раду  про надання згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу або відмову  від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення  експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа, майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотри-

мання від Вас письмового повідомлення про 
надання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу Харківська міська рада у визна-
ченому чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом про 
примусове відчуження вказаного житлового 
будинку з господарськими будівлями та спору-
дами з мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков
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Буданов Віктор Борисович 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» 
Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти 
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних 
потреб.

Згідно з п. 11 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 житлові будинки літ.«А-1» та 
літ. «Ж-1» з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, вул. Обоянська, 6, право власності на 20/100 частин яких за-
реєстроване за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії 
метрополітену  в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Житлові будинки літ. «А-1» та літ. «Ж-1» з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, вул. Обоянська, 6, орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 1 044 900 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухо-
мого майна Ви маєте право вимагати відшко-

дування збитків або встановлення обмежень 
(обтяжень) прав для користувача відчужено-
го об’єкта у встановленому законодавством 
порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отри-
мання цього повідомлення згідно  зі ст. 10 
вказаного Закону письмово повідомити Хар-
ківську міську раду  про надання згоди на 
проведення переговорів щодо умов викупу 
або відмову  від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 
проведення експертної грошової оцінки вар-

тості належного Вам об’єкту нерухомості, 
у визначенні розміру збитків, що підляга-
ють відшкодуванню, сприяти у доступі до 
об’єкта оцінки і до наявної у Вас інформації 
про нього,

– після отримання цього повідомлення, 
у разі відчуження належного Вам об’єкту 
на користь іншої особи, Ви зобов’язані по-
передити таку особу про викуп зазначеного 
об’єкту для суспільних потреб та повідо-
мити Харківську міську раду про їх від-
чуження.   

Також, у Вас є можливість користува-
тись усіма іншими правами та Ви зобов’язані 
діяти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витра-
ти, пов’язані із новим будівництвом, ре-
конструкцією та капітальним ремонтом 
будівель і споруд, передачею  їх у корис-
тування, заставу (іпотеку) або проведен-
ням інших заходів, що значно підвищують 
викупну ціну майна, що підлягає викупу, 
за умови, що такі  дії вчиняються після 
отримання власником об’єктів письмового 
повідомлення про їх викуп, не відшкодову-
ються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або 

неотримання від Вас письмового повідо-
млення про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу Харківська 
міська рада у визначеному чинним зако-
нодавством порядку буде змушена звер-
нутись до суду із позовом про примусове 
відчуження вказаних житлових будинків з 
надвірними будівлями з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков
Ковалевська Анжела Анатоліївна 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ді-
лянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/
юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 12 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 житлові будинки літ. «А» та літ. 
«Е» з надвірними будівлями і спорудами за адресою: м. Харків, вул. Обоянська, 5, право власності на 212/900 частин яких 
зареєстроване за Вами, підлягає викупу  для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії 
метрополітену  в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Житлові будинки літ. «А» та літ. «Е» з надвірними будівлями і спорудами за адресою: м. Харків,  вул. Обоянська, 5, орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 1 404 000 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську місь-
ку раду  про надання згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу або відмову  від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа, майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель 
і споруд, передачею  їх у користування, за-
ставу (іпотеку) або проведенням інших за-
ходів, що значно підвищують викупну ціну 
майна, що підлягає викупу, за умови, що такі  
дії вчиняються після отримання власником 
об’єктів письмового повідомлення про їх ви-
куп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотри-

мання від Вас письмового повідомлення про 
надання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу Харківська міська рада у визна-
ченому чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом про 
примусове відчуження вказаних житлових бу-
динків з надвірними будівлями і спорудами з 
мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

Зайченко Олена Олексіївна 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» 
Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти не-
рухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 66 та п. 5  додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 зе-
мельна ділянка за адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 21 площею  0,0943 га, кадастровий номер 

6310138800:06:009:0001 право власності  на яку зареєстроване за  Вами на праві  спільної  сумісної 
власності  та  житлові  будиноки з  господарськими будівлями та спорудами літ.  «В-1»,  літ.  «Ш-1» за 
адресою: м.  Харків,  вул.  Арматурна,  21,  право власності  на 38/100 частин яких зареєстроване за 
Вами,  підлягають викупу для суспільних потреб,  оскільки вони розташовані  в  зоні  будівництва тре-
тьої  ліні ї   метрополітену в м.  Харкові .

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська»
Об’єкти 
та умови викупу:

1. Земельна ділянка за адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 21, кадастровий номер 6310138800:06:009:0001, цільове призначення: для будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової  та громадської забудови, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 650 700 грн.
2. Житлові будинки з господарськими будівлями та спорудами літ. «В-1», літ. «Ш-1» за адресою:  м. Харків, вул. Арматурна, 21, орієнтовна викупна ціна яких за попереднім розрахунком складає 1 549 800 грн.

Відомості про майно, яке 
може бути надане замість 
викупленого:

Замість викупленої земельної ділянки Вам може бути надано іншу земельну ділянку. 
Пропонуються земельні ділянки площею, орієнтовно,     0,1 га (кожна)   за адресою:
м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-А;  м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-Б,  м. Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-В; м.Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-Г,  м. Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-Д;  
м.Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,10,  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,1;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,14;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва, 16;  м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 9;  м. Харків, вул. Сергія Дрімцова, 
13;  м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 15; м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 17; м. Харків, вул.Федорцівська, 33; м. Харків, вул. Федорцівська, 35; м. Харків, узвіз Алуштинський, 9; м. Харків, вул. Лучківська, 31; м. Харків, вул. 
Серебряківська,13-А; м. Харків, вул. Серебряківська, 13-Б; м. Харків, вул. Серебряківська,13-В.У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути 
надані замість викупленого житлового будинку (будівлі/квартири).
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) або квартири замість 
викупленого житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення), відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних  з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом земельної ділянки або наданням іншої земельної ділянки замість викупленої, викупом житлового будинку (будівлі/квартири) буде проводитись за рахунок Харківської міської 
ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 
майна Ви маєте право вимагати відшкодування 

збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську місь-
ку раду  про надання згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу або відмову  від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим 
на проведення експертної грошової оцінки 
вартості належного Вам об’єкту нерухомості, 

у визначенні розміру збитків, що підляга-
ють відшкодуванню, сприяти у доступі до 
об’єкта оцінки і до наявної у Вас інформації 
про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користува-
тись усіма іншими правами та Ви зобов’язані 
діяти відповідно до вимог Закону та чинного 
законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-
тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада 

у визначеному чинним законодавством поряд-
ку буде змушена звернутись до суду із позовом 
про примусове відчуження вказаного житло-
вого будинку з господарськими будівлями 
та спорудами літ. «В-1», літ. «Ш-1» та зе-
мельної ділянки з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18   на __ арк.
План земельної ділянки, що підлягає ви-

купу на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

Кудряшова Тетяна Леонідівна 

 ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 

«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 69  та п. 13 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 земельна ділянка за адресою: м. Хар-
ків,  вул. Азербайджанська, 6 площею 0,0554 га, кадастровий номер 6310138800:06:015:0001, житловий будинок з надвірними будівлями  
за адресою: м. Харків, вул. Азербайджанська, 6, право власності на 1/3 частини яких зареєстроване за Вами, підлягають викупу для 
суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену  в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська»
Об’єкти 
та умови викупу:

1. Земельна ділянка за адресою: м. Харків,  вул. Азербайджанська, 6, кадастровий номер 6310138800:06:015:0001, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової  та громадської забудови, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 383 400 грн.
2. Житловий будинок за адресою: м. Харків,  вул. Азербайджанська, 6, орієнтовна викупна  ціна якого за попереднім розрахунком складає  534 600 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

Замість викупленої земельної ділянки Вам може бути надано іншу земельну ділянку. 
Пропонуються земельні ділянки площею, орієнтовно,     0,1 га (кожна)   за адресою:
м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-А;  м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-Б,  м. Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-В; м.Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-Г,  м. Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-Д;  
м.Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,10,  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,1;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,14;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва, 16;  м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 9;  м. Харків, вул. Сергія Дрім-
цова, 13;  м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 15; м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 17; м. Харків, вул.Федорцівська, 33; м. Харків, вул. Федорцівська, 35; м. Харків, узвіз Алуштинський, 9; м. Харків, вул. Лучківська, 31; м. 
Харків, вул. Серебряківська,13-А; м. Харків, вул. Серебряківська, 13-Б; м. Харків, вул. Серебряківська,13-В.У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), 
що можуть бути надані замість викупленого житлового будинку (будівлі/квартири).
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) або 
квартири замість викупленого житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення), відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного 
Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом земельної ділянки або наданням іншої земельної ділянки замість викупленої, викупом житлового будинку (будівлі/квартири) буде проводитись за рахунок Харківської 
міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встанов-
лено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську місь-
ку раду  про надання згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу або відмову  від 
такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим 

на проведення експертної грошової оцінки 
вартості належного Вам об’єкту нерухомості, 
у визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструкці-
єю та капітальним ремонтом будівель і споруд, 
передачею  їх у користування, заставу (іпотеку) 
або проведенням інших заходів, що значно підви-
щують викупну ціну майна, що підлягає викупу, 
за умови, що такі  дії вчиняються після отриман-
ня власником об’єктів письмового повідомлення 
про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу або неотримання від 
Вас письмового повідомлення про надання згоди 

на проведення переговорів щодо умов викупу Хар-
ківська міська рада у визначеному чинним законо-
давством порядку буде змушена звернутись до суду 
із позовом про примусове відчуження вказаних 
житлового будинку з надвірними будівлями та зе-
мельної ділянки з мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.
План земельної ділянки, що підлягає ви-

купу на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков
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слоб ідський  край
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Рарог Микола Миколайович

ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» 
Харківська міська рада рішенням від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти неру-
хомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 64 та п. 2 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 земельна ділянка за адресою: м. 

Харків,  вул. Сидоренківська, 52 площею 0,0336 га, кадастровий номер 6310138800:06:009:0003, житловий будинок за адресою: м. 
Харків,  вул. Сидоренківська, 52, право власності на які зареєстроване за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки вони 
розташовані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська»
Об’єкти 
та умови викупу:

1. Земельна ділянка за адресою: м. Харків,  вул. Сидоренківська, 52, кадастровий номер 6310138800:06:009:0003, цільове призначення: для будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 
землі житлової  та громадської забудови, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 232 200 грн.
2. Житловий будинок за адресою: м. Харків,  вул. Сидоренківська, 52, орієнтовна викупна  ціна якого за попереднім розрахунком складає  415 800 грн.

Відомості про майно, яке 
може бути надане замість ви-
купленого:

Замість викупленої земельної ділянки Вам може бути надано іншу земельну ділянку. 
Пропонуються земельні ділянки площею, орієнтовно,     0,1 га (кожна)   за адресою:
м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-А;  м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-Б,  м. Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-В; м.Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-Г,  м. Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-Д;  м.Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,10,  м. Харків, 
вул.Віктора Афанас՚єва,1;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,14;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва, 16;  м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 9;  м. Харків, вул. Сергія Дрімцова, 13;  м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 15; м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 17; м. Харків, вул.
Федорцівська, 33; м. Харків, вул. Федорцівська, 35; м. Харків, узвіз Алуштинський, 9; м. Харків, вул. Лучківська, 31; м. Харків, вул. Серебряківська,13-А; м. Харків, вул. Серебряківська, 13-Б; м. Харків, вул. Серебряківська,13-В.
У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викупленого житлового будинку (будівлі/квартири).
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) або квартири замість викупленого житлового будинку 
(частини будинку, жилого приміщення), відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом земельної ділянки або наданням іншої земельної ділянки замість викупленої, викупом житлового будинку (будівлі/квартири) буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчуження 
земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають  у приватній влас-
ності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 
необхідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належний Вам 
об’єкт нерухомого майна до територіальної громади 
міста Харкова Ви маєте право володіти, користуватися 
та розпоряджатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтяжен-
ня) прав на відчужений об’єкт  нерухомого майна Ви 

маєте право вимагати відшкодування збитків або встанов-
лення обмежень (обтяжень) прав для користувача відчу-
женого об’єкта у встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встановлено 
низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання цього 
повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного Закону письмово 
повідомити Харківську міську раду  про надання згоди 
на проведення переговорів щодо умов викупу або від-
мову  від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської місь-
кої ради і суб’єктам, уповноваженим на проведення 

експертної грошової оцінки вартості належного Вам 
об’єкту нерухомості, у визначенні розміру збитків, 
що підлягають відшкодуванню, сприяти у доступі до 
об’єкта оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у разі 
відчуження належного Вам об’єкту на користь ін-
шої особи, Ви зобов’язані попередити таку особу 
про викуп зазначеного об’єкту для суспільних по-
треб та повідомити Харківську міську раду про їх 
відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись усіма ін-
шими правами та Ви зобов’язані діяти відповідно до вимог 

Закону та чинного законодавства, як особа, майно якої 
підлягає викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, пов’язані із но-
вим будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом 
будівель і споруд, передачею  їх у користування, заставу (іпо-
теку) або проведенням інших заходів, що значно підвищують 
викупну ціну майна, що підлягає викупу, за умови, що такі  дії 
вчиняються після отримання власником об’єктів письмового 
повідомлення про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу або неотримання від 
Вас письмового повідомлення про надання згоди 

на проведення переговорів щодо умов викупу Харківська 
міська рада у визначеному чинним законодавством порядку 
буде змушена звернутись до суду із позовом про примусо-
ве відчуження вказаного житлового будинку та земельної 
ділянки з мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
Копія рішення Харківської міської ради від 

21.02.2018 № 1034/18   на __ арк.
План земельної ділянки, що підлягає викупу на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

Матвієнко Валерій Володимирович

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них 

розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.
Згідно з п. 66 та п. 5 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 земельна ділянка за адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 21 площею 0,0943 га, кадастровий номер 6310138800:06:009:0001 право власності на яку зареєстроване 

за Вами на праві спільної сумісної власності та житлові будинки з господарськими будівлями та спорудами літ. «В-1», літ. «Ш-1» за адресою: м. Харків, вул. Арматурна, 21, право власності на 6/100 частин яких зареєстроване за Вами, підлягають викупу для 
суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.
Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська»
Об’єкти 
та умови викупу:

1. Земельна ділянка за адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 21, кадастровий номер 6310138800:06:009:0001, цільове призначення: для будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі 
житлової  та громадської забудови, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 650 700 грн.
2. Житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами літ. «В-1», літ. «Ш-1»за адресою:  м. Харків, вул. Арматурна, 21, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 1 549 800 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

Замість викупленої земельної ділянки Вам може бути надано іншу земельну ділянку. 
Пропонуються земельні ділянки площею, орієнтовно,     0,1 га (кожна)   за адресою:
м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-А;  м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-Б,  м. Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-В; м.Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-Г,  м. Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-Д;  м.Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,10,  
м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,1;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,14;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва, 16;  м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 9;  м. Харків, вул. Сергія Дрімцова, 13;  м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 15; м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 
17; м. Харків, вул.Федорцівська, 33; м. Харків, вул. Федорцівська, 35; м. Харків, узвіз Алуштинський, 9; м. Харків, вул. Лучківська, 31; м. Харків, вул. Серебряківська,13-А; м. Харків, вул. Серебряківська, 13-Б; м. Харків, вул. Серебряківська,13-В.
У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викупленого житлового будинку (будівлі/квартири).
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) або квартири замість викупленого 
житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення), відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних  з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом земельної ділянки або наданням іншої земельної ділянки замість викупленої, викупом житлового будинку (будівлі/квартири) буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчуження 
земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають  у приватній 
власності, для суспільних потреб чи з мотивів сус-
пільної необхідності» (далі –  Закон) Ви маєте такі 
права: 

– до переходу права власності на належний Вам 
об’єкт нерухомого майна до територіальної громади 
міста Харкова Ви маєте право володіти, користувати-
ся та розпоряджатися цим об’єктом на власний розсуд 
та отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтяження) 
прав на відчужений об’єкт  нерухомого майна Ви ма-
єте право вимагати відшкодування збитків або вста-

новлення обмежень (обтяжень) прав для користувача 
відчуженого об’єкта у встановленому законодавством 
порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встановлено 
низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську міську 
раду  про надання згоди на проведення перего-
ворів щодо умов викупу або відмову  від такого 
викупу, 

– сприяти представникам Харківської міської 
ради і суб’єктам, уповноваженим на проведення екс-
пертної грошової оцінки вартості належного Вам 

об’єкту нерухомості, у визначенні розміру збитків, 
що підлягають відшкодуванню, сприяти у доступі 
до об’єкта оцінки і до наявної у Вас інформації про 
нього,

– після отримання цього повідомлення, у разі 
відчуження належного Вам об’єкту на користь ін-
шої особи, Ви зобов’язані попередити таку особу 
про викуп зазначеного об’єкту для суспільних по-
треб та повідомити Харківську міську раду про їх 
відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись усіма 
іншими правами та Ви зобов’язані діяти відповідно 
до вимог Закону та чинного законодавства, як особа, 
майно якої підлягає викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчи-
няються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення пе-
реговорів щодо умов викупу або неотримання 
від Вас письмового повідомлення про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов

викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове відчу-
ження вказаного житлового будинку з господарськи-
ми будівлями та спорудами літ. «В-1», літ. «Ш-1» та 
земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
Копія рішення Харківської міської ради від 

21.02.2018 № 1034/18   на __ арк.
План земельної ділянки, що підлягає викупу на 

__ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

Метельський Віктор Анатолійович 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» 
Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18  вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти 
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних 
потреб.

Згідно з п. 67 та п. 6 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 земельна ділянка за адресою: м. Хар-
ків,  пров. Арматурний, 4 площею 0,0501 га, право власності на яку зареєстроване  за Вами, та житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами  за адресою: м. Харків, пров. Арматурний, 4, право власності на кв. 2 у якому зареєстроване за Вами, підлягає 
викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська»
Об’єкти 
та умови викупу:

1. Земельна ділянка за адресою: м. Харків,  пров. Арматурний, 4, цільове призначення: для будівництва та обслуговування жилого будинку, категорія земель – землі житлової  та громадської забудови, орієнтовна викупна ціна якої за 
попереднім розрахунком складає 361 000 грн.
2. Житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: м. Харків,  пров. Арматурний, 4, орієнтовна викупна ціна якого за попереднім розрахунком складає 612 900 грн.

Відомості про майно, яке може бути 
надане замість викупленого:

Замість викупленої земельної ділянки Вам може бути надано іншу земельну ділянку. 
Пропонуються земельні ділянки площею, орієнтовно,     0,1 га (кожна)   за адресою:
м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-А;  м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-Б,  м. Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-В; м.Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-Г,  м. Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-Д;  м.Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,10,  
м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,1;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,14;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва, 16;  м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 9;  м. Харків, вул. Сергія Дрімцова, 13;  м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 15; м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 
17; м. Харків, вул.Федорцівська, 33; м. Харків, вул. Федорцівська, 35; м. Харків, узвіз Алуштинський, 9; м. Харків, вул. Лучківська, 31; м. Харків, вул. Серебряківська,13-А; м. Харків, вул. Серебряківська, 13-Б; м. Харків, вул. Серебряківська,13-В.
У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викупленого житлового будинку (будівлі/квартири).
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) або квартири замість викупленого 
житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення), відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних 
з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом земельної ділянки або наданням іншої земельної ділянки замість викупленої, викупом житлового будинку (будівлі/квартири) буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів нерухо-
мого майна, що на них розміщені, які перебувають  
у приватній власності, для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності» (далі – Закон) Ви 
маєте такі права: 

– до переходу права власності на належний 
Вам об’єкт нерухомого майна до територіальної 
громади міста Харкова Ви маєте право володіти, 
користуватися та розпоряджатися цим об’єктом на 
власний розсуд та отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтяження) 
прав на відчужений об’єкт  нерухомого майна Ви 
маєте право вимагати відшкодування збитків або 

встановлення обмежень (обтяжень) прав для ко-
ристувача відчуженого об’єкта у встановленому 
законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встановлено 
низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного За-
кону письмово повідомити Харківську міську раду  
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу або відмову  від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської місь-
кої ради і суб’єктам, уповноваженим на прове-
дення експертної грошової оцінки вартості на-
лежного Вам об’єкту нерухомості, у визначенні 

розміру збитків, що підлягають відшкодуванню, 
сприяти у доступі до об’єкта оцінки і до наявної 
у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у разі 
відчуження належного Вам об’єкту на користь ін-
шої особи, Ви зобов’язані попередити таку особу 
про викуп зазначеного об’єкту для суспільних по-
треб та повідомити Харківську міську раду про їх 
відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись усі-
ма іншими правами та Ви зобов’язані діяти відпо-
відно до вимог Закону та чинного законодавства, 
як особа, майно якої підлягає викупу для суспіль-
них потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструкці-
єю та капітальним ремонтом будівель і споруд, 
передачею  їх у користування, заставу (іпотеку) 
або проведенням інших заходів, що значно під-
вищують викупну ціну майна, що підлягає ви-
купу, за умови, що такі  дії вчиняються після 
отримання власником об’єктів письмового по-
відомлення про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотриман-
ня від Вас письмового повідомлення про на-
дання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу Харківська міська рада у визна-

ченому чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом про 
примусове відчуження вказаного житлового 
будинку з господарськими будівлями та спору-
дами та земельної ділянки з мотивів суспіль-
ної необхідності. 

Додаток:
Копія рішення Харківської міської ради від 

21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.
План земельної ділянки, що підлягає викупу 

на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

Ічкенко Ірина Володимирівна 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» 
Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти 
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних 
потреб.

Згідно з п. 68 та п. 9 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 земельна ділянка за адресою: м. Хар-
ків,  вул. Арматурна, 39 площею 0.0455 га, кадастровий номер 6310138800:06:010:0007, житловий будинок за адресою: м. Харків,  вул. 
Арматурна, 39, право власності на які зареєстроване за Вами, підлягають викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані 
в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська»
Об’єкти 
та умови викупу:

1. Земельна ділянка за адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 39, кадастровий номер 6310138800:06:010:0007, цільове призначення: для будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 
землі житлової  та громадської забудови, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 313 200 грн.
2. Житловий будинок за адресою: м. Харків,  вул. Арматурна, 39, орієнтовна викупна  ціна якого за попереднім розрахунком складає  453 600 грн.

Відомості про майно, яке може бути 
надане замість викупленого:

Замість викупленої земельної ділянки Вам може бути надано іншу земельну ділянку. 
Пропонуються земельні ділянки площею, орієнтовно,     0,1 га (кожна)   за адресою:
м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-А;  м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-Б,  м. Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-В; м.Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-Г,  м. Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-Д;  м.Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,10,  м. 
Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,1;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,14;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва, 16;  м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 9;  м. Харків, вул. Сергія Дрімцова, 13;  м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 15; м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 17; м. 
Харків, вул.Федорцівська, 33; м. Харків, вул. Федорцівська, 35; м. Харків, узвіз Алуштинський, 9; м. Харків, вул. Лучківська, 31; м. Харків, вул. Серебряківська,13-А; м. Харків, вул. Серебряківська, 13-Б; м. Харків, вул. Серебряківська,13-В.
У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викупленого житлового будинку (будівлі/квартири).
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) або квартири замість викупленого житлового 
будинку (частини будинку, жилого приміщення), відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом земельної ділянки або наданням іншої земельної ділянки замість викупленої, викупом житлового будинку (будівлі/квартири) буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчуження зе-
мельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на 
них розміщені, які перебувають  у приватній власності, для 
суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі –  Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належний Вам 
об’єкт нерухомого майна до територіальної громади 
міста Харкова Ви маєте право володіти, користуватися 
та розпоряджатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтяження) прав 
на відчужений об’єкт  нерухомого майна Ви маєте право 

вимагати відшкодування збитків або встановлення об-
межень (обтяжень) прав для користувача відчуженого 
об’єкта у встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встановлено 
низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання цього 
повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного Закону пись-
мово повідомити Харківську міську раду  про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов викупу або 
відмову  від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської міської ради 
і суб’єктам, уповноваженим на проведення експертної 

грошової оцінки вартості належного Вам об’єкту не-
рухомості, у визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта оцінки і до 
наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у разі 
відчуження належного Вам об’єкту на користь ін-
шої особи, Ви зобов’язані попередити таку особу 
про викуп зазначеного об’єкту для суспільних по-
треб та повідомити Харківську міську раду про їх 
відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись усіма 
іншими правами та Ви зобов’язані діяти відповідно до 

вимог Закону та чинного законодавства, як особа, майно 
якої підлягає викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, пов’язані із но-
вим будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом 
будівель і споруд, передачею  їх у користування, заставу (іпо-
теку) або проведенням інших заходів, що значно підвищують 
викупну ціну майна, що підлягає викупу, за умови, що такі  дії 
вчиняються після отримання власником об’єктів письмового 
повідомлення про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення перего-
ворів щодо умов викупу або неотримання від Вас пись-
мового повідомлення про надання згоди на проведення 

переговорів щодо умов викупу Харківська міська рада 
у визначеному чинним законодавством порядку буде зму-
шена звернутись до суду із позовом про примусове відчу-
ження вказаного житлового будинку та земельної ділянки з 
мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
Копія рішення Харківської міської ради від 

21.02.2018 № 1034/18   на __ арк.
План земельної ділянки, що підлягає викупу на 

__ арк.
Директор Департаменту  В. М. Чумаков
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ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одесь-
ка» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші 
об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для 
суспільних потреб.

Згідно з п. 69 та п. 13 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18  земельна ділянка за адре-
сою: м. Харків,  вул. Азербайджанська, 6 площею 0,0554 га, кадастровий номер 6310138800:06:015:0001, житловий будинок з на-
двірними будівлями  за адресою: м. Харків, вул. Азербайджанська, 6, право власності на 2/3 частини яких зареєстроване за Вами, 
підлягають викупу для суспільних потреб, оскільки вони розташовані в зоні будівництва третьої лінії метрополітену  в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська»
Об’єкти 
та умови викупу:

1. Земельна ділянка за адресою: м. Харків,  вул. Азербайджанська, 6, кадастровий номер 6310138800:06:015:0001, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової  та громадської забудови, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 383 400 грн.
2. Житловий будинок за адресою: м. Харків,  вул. Азербайджанська, 6, орієнтовна викупна  ціна якого за попереднім розрахунком складає  534 600 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане замість 
викупленого:

Замість викупленої земельної ділянки Вам може бути надано іншу земельну ділянку. 
Пропонуються земельні ділянки площею, орієнтовно,     0,1 га (кожна)   за адресою:
м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-А;  м. Харків, вул. Генерала Удовиченка,119-Б,  м. Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-В; м.Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-Г,  м. Харків, вул.Генерала Удовиченка,119-Д;  
м.Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,10,  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,1;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва,14;  м. Харків, вул.Віктора Афанас՚єва, 16;  м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 9;  м. Харків, вул. Сергія 
Дрімцова, 13;  м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 15; м. Харків, вул.Сергія Дрімцова, 17; м. Харків, вул.Федорцівська, 33; м. Харків, вул. Федорцівська, 35; м. Харків, узвіз Алуштинський, 9; м. Харків, вул. Лучківська, 
31; м. Харків, вул. Серебряківська,13-А; м. Харків, вул. Серебряківська, 13-Б; м. Харків, вул. Серебряківська,13-В.
У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викупленого житлового будинку (будівлі/квартири).
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) або 
квартири замість викупленого житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення), відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного 
Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом земельної ділянки або наданням іншої земельної ділянки замість викупленої, викупом житлового будинку (будівлі/квартири) буде проводитись за рахунок Харківської 

міської ради із місцевого бюджету.
Відповідно до Закону України «Про відчу-

ження земельних ділянок, інших об’єктів нерухо-
мого майна, що на них розміщені, які перебува-
ють  у приватній власності, для суспільних потреб 
чи з мотивів суспільної необхідності» (далі –  За-
кон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належний 
Вам об’єкт нерухомого майна до територіальної 
громади міста Харкова Ви маєте право володіти, 
користуватися та розпоряджатися цим об’єктом 
на власний розсуд та отримувати відповідні до-
ходи.

– у разі встановлення обмеження (обтяжен-
ня) прав на відчужений об’єкт  нерухомого майна 

Ви маєте право вимагати відшкодування збитків 
або встановлення обмежень (обтяжень) прав для 
користувача відчуженого об’єкта у встановлено-
му законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встановле-
но низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську міську 
раду  про надання згоди на проведення перего-
ворів щодо умов викупу або відмову  від такого 
викупу, 

– сприяти представникам Харківської місь-
кої ради і суб’єктам, уповноваженим на проведен-

ня експертної грошової оцінки вартості належно-
го Вам об’єкту нерухомості, у визначенні розміру 
збитків, що підлягають відшкодуванню, сприяти 
у доступі до об’єкта оцінки і до наявної у Вас ін-
формації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для сус-
пільних потреб та повідомити Харківську міську 
раду про їх відчуження.   

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа, майно якої підлягає викупу для 
суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструкцією та 
капітальним ремонтом будівель і споруд, передачею  
їх у користування, заставу (іпотеку) або проведен-
ням інших заходів, що значно підвищують викупну 
ціну майна, що підлягає викупу, за умови, що такі  
дії вчиняються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не відшко-
довуються.

У разі недосягнення згоди на проведення пере-
говорів щодо умов викупу або неотримання від Вас 
письмового повідомлення про надання згоди на про-

ведення переговорів щодо умов викупу Харківська 
міська рада у визначеному чинним законодавством по-
рядку буде змушена звернутись до суду із позовом про 
примусове відчуження вказаних житлового будинку з 
надвірними будівлями та земельної ділянки з мотивів 
суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18   на __ арк.
2. План земельної ділянки, що підлягає 

викупу на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 3 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 553 500 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомо  го майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами 
із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Поливаний Іван Петрович 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харківська міська рада 
рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 34 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 квартира № 3 у багатоквартирному житловому 
будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, право спільної сумісної власності на яку зареєстроване за Вами, підлягає викупу 
для суспільних потреб, оскільки розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Відповідно до Закону України «Про відчужен-
ня земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого 
майна, що на них розміщені, які перебувають  у 
приватній власності, для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності» (далі – Закон) Ви 
маєте такі права: 

– до переходу права власності на належний 
Вам об’єкт нерухомого майна до територіальної 
громади міста Харкова Ви маєте право володіти, 
користуватися та розпоряджатися цим об’єктом на 
власний розсуд та отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтяження) 
прав на відчужений об’єкт  нерухомого майна Ви 

маєте право вимагати відшкодування збитків або 
встановлення обмежень (обтяжень) прав для корис-
тувача відчуженого об’єкта у встановленому законо-
давством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встановлено 
низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання цьо-
го повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного Закону 
письмово повідомити Харківську міську раду  про 
надання згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу або відмову  від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської міської 
ради і суб’єктам, уповноваженим на проведення 

експертної грошової оцінки вартості належного Вам 
об’єкту нерухомості, у визначенні розміру збитків, 
що підлягають відшкодуванню, сприяти у доступі 
до об’єкта оцінки і до наявної у Вас інформації про 
нього,

– після отримання цього повідомлення, у разі 
відчуження належного Вам об’єкту на користь ін-
шої особи, Ви зобов’язані попередити таку особу 
про викуп зазначеного об’єкту для суспільних по-
треб та повідомити Харківську міську раду про їх 
відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись усіма 
іншими правами та Ви зобов’язані діяти відповідно 

до вимог Закону та чинного законодавства, як особа, 
майно якої підлягає викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструкцією та 
капітальним ремонтом будівель і споруд, передачею  
їх у користування, заставу (іпотеку) або проведен-
ням інших заходів, що значно підвищують викупну 
ціну майна, що підлягає викупу, за умови, що такі  
дії вчиняються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не відшко-
довуються.

У разі недосягнення згоди на проведення пере-
говорів щодо умов викупу або неотримання від Вас 

письмового повідомлення про надання згоди на про-
ведення переговорів щодо умов викупу Харківська 
міська рада у визначеному чинним законодавством 
порядку буде змушена звернутись до суду із позовом 
про примусове відчуження належного Вам об’єкту 
нерухомого майна з мотивів суспільної необхіднос-
ті. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради від 

21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 8 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 556 200 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківсь  кої міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) або квар-
тири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчужен-
ня земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого 
майна, що на них розміщені, які перебувають  у 
приватній власності, для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності» (далі – Закон) Ви 
маєте такі права: 

– до переходу права власності на належний 
Вам об’єкт нерухомого майна до територіальної 
громади міста Харкова Ви маєте право володіти, 
користуватися та розпоряджатися цим об’єктом на 
власний розсуд та отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтяження) 
прав на відчужений об’єкт  нерухомого майна Ви 

маєте право вимагати відшкодування збитків або 
встановлення обмежень (обтяжень) прав для корис-
тувача відчуженого об’єкта у встановленому законо-
давством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встановлено 
низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання цьо-
го повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного Закону 
письмово повідомити Харківську міську раду  про 
надання згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу або відмову  від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської міської 
ради і суб’єктам, уповноваженим на проведення 

експертної грошової оцінки вартості належного Вам 
об’єкту нерухомості, у визначенні розміру збитків, 
що підлягають відшкодуванню, сприяти у доступі 
до об’єкта оцінки і до наявної у Вас інформації про 
нього,

– після отримання цього повідомлення, у разі 
відчуження належного Вам об’єкту на користь ін-
шої особи, Ви зобов’язані попередити таку особу 
про викуп зазначеного об’єкту для суспільних по-
треб та повідомити Харківську міську раду про їх 
відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись усіма 
іншими правами та Ви зобов’язані діяти відповідно 

до вимог Закону та чинного законодавства, як особа, 
майно якої підлягає викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструкцією та 
капітальним ремонтом будівель і споруд, передачею  
їх у користування, заставу (іпотеку) або проведен-
ням інших заходів, що значно підвищують викупну 
ціну майна, що підлягає викупу, за умови, що такі  
дії вчиняються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не відшко-
довуються.

У разі недосягнення згоди на проведення пере-
говорів щодо умов викупу або неотримання від Вас 

письмового повідомлення про надання згоди на про-
ведення переговорів щодо умов викупу Харківська 
міська рада у визначеному чинним законодавством 
порядку буде змушена звернутись до суду із позовом 
про примусове відчуження належного Вам об’єкту 
нерухомого майна з мотивів суспільної необхіднос-
ті. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради від 

21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Каретникова Олена Олександрівна 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харківська міська рада 
рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 39 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 квартира № 8 у багатоквартирному житловому 
будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, право власності на яку зареєстроване за Вами, підлягає викупу для суспільних 
потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Чаговець Володимир Вікторович 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харківська міська рада 
рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 32 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 кв. № 1 у багатоквартирному житловому будинку за 
адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, право власності на 1/3 частину якої зареєстроване за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, 
оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 1 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 545 400 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківськ  ої міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із 
наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про 
відчуження земельних ділянок, інших 
об’єктів нерухомого майна, що на них роз-
міщені, які перебувають  у приватній влас-
ності, для суспільних потреб чи з мотивів 
суспільної необхідності» (далі – Закон) Ви 
маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтяження) 
прав на відчужений об’єкт  нерухомого майна Ви ма-
єте право вимагати відшкодування збитків або вста-
новлення обмежень (обтяжень) прав для користувача 
відчуженого об’єкта у встановленому законодавством 
порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встановлено 
низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання цьо-
го повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного Закону 
письмово повідомити Харківську міську раду  про 
надання згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу або відмову  від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської міської 
ради і суб’єктам, уповноваженим на проведення 
експертної грошової оцінки вартості належного Вам 
об’єкту нерухомості, у визначенні розміру збитків, 
що підлягають відшкодуванню, сприяти у доступі 
до об’єкта оцінки і до наявної у Вас інформації про 
нього,

– після отримання цього повідомлення, у разі 
відчуження належного Вам об’єкту на користь ін-
шої особи, Ви зобов’язані попередити таку особу 
про викуп зазначеного об’єкту для суспільних по-
треб та повідомити Харківську міську раду про їх 
відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись усіма 
іншими правами та Ви зобов’язані діяти відповідно 
до вимог Закону та чинного законодавства, як особа, 
майно якої підлягає викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструкцією 
та капітальним ремонтом будівель і споруд, пе-
редачею  їх у користування, заставу (іпотеку) або 
проведенням інших заходів, що значно підвищують 
викупну ціну майна, що підлягає викупу, за умови, 
що такі  дії вчиняються після отримання власником 
об’єктів письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення пере-
говорів щодо умов викупу або неотримання від Вас 
письмового повідомлення про надання згоди на про-
ведення переговорів щодо умов викупу Харківська 
міська рада у визначеному чинним законодавством 
порядку буде змушена звернутись до суду із позовом 
про примусове відчуження належного Вам об’єкту 
нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради від 

21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков
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Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 2 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 685 800 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У   Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) або квартири, 
відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчуження 
земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають  у приватній 
власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспіль-
ної необхідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належний 
Вам об’єкт нерухомого майна до територіальної 
громади міста Харкова Ви маєте право володіти, 
користуватися та розпоряджатися цим об’єктом на 
власний розсуд та отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтяження) прав 
на відчужений об’єкт  нерухомого майна Ви маєте право 

вимагати відшкодування збитків або встановлення об-
межень (обтяжень) прав для користувача відчуженого 
об’єкта у встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встановлено 
низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання цьо-
го повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного Закону 
письмово повідомити Харківську міську раду  про 
надання згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу або відмову  від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської міської 
ради і суб’єктам, уповноваженим на проведення 

експертної грошової оцінки вартості належного Вам 
об’єкту нерухомості, у визначенні розміру збитків, 
що підлягають відшкодуванню, сприяти у доступі до 
об’єкта оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у разі 
відчуження належного Вам об’єкту на користь ін-
шої особи, Ви зобов’язані попередити таку особу 
про викуп зазначеного об’єкту для суспільних по-
треб та повідомити Харківську міську раду про їх 
відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись усіма 
іншими правами та Ви зобов’язані діяти відповідно 

до вимог Закону та чинного законодавства, як особа, 
майно якої підлягає викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, пов’язані 
із новим будівництвом, реконструкцією та капіталь-
ним ремонтом будівель і споруд, передачею  їх у ко-
ристування, заставу (іпотеку) або проведенням інших 
заходів, що значно підвищують викупну ціну майна, 
що підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиняються 
після отримання власником об’єктів письмового пові-
домлення про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення пере-
говорів щодо умов викупу або неотримання від Вас 

письмового повідомлення про надання згоди на про-
ведення переговорів щодо умов викупу Харківська 
міська рада у визначеному чинним законодавством 
порядку буде змушена звернутись до суду із позовом 
про примусове відчуження належного Вам об’єкту 
нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради від 

21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 2 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 685 800 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківськ  ої міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із 
наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів нерухо-
мого майна, що на них розміщені, які перебувають  
у приватній власності, для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності» (далі – Закон) Ви 
маєте такі права: 

– до переходу права власності на належний 
Вам об’єкт нерухомого майна до територіальної 
громади міста Харкова Ви маєте право володіти, 
користуватися та розпоряджатися цим об’єктом 
на власний розсуд та отримувати відповідні до-
ходи.

– у разі встановлення обмеження (обтяжен-
ня) прав на відчужений об’єкт  нерухомого майна 

Ви маєте право вимагати відшкодування збитків 
або встановлення обмежень (обтяжень) прав для 
користувача відчуженого об’єкта у встановленому 
законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встанов-
лено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську міську 
раду  про надання згоди на проведення перего-
ворів щодо умов викупу або відмову  від такого 
викупу, 

– сприяти представникам Харківської місь-
кої ради і суб’єктам, уповноваженим на прове-

дення експертної грошової оцінки вартості на-
лежного Вам об’єкту нерухомості, у визначенні 
розміру збитків, що підлягають відшкодуванню, 
сприяти у доступі до об’єкта оцінки і до наявної 
у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідо-
млення, у разі відчуження належного 
Вам об’єкту на користь іншої особи, Ви 
зобов’язані попередити таку особу про ви-
куп зазначеного об’єкту для суспільних по-
треб та повідомити Харківську міську раду 
про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 

відповідно до вимог Закону та чинного законо-
давства, як особа, майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструкці-
єю та капітальним ремонтом будівель і споруд, 
передачею  їх у користування, заставу (іпотеку) 
або проведенням інших заходів, що значно під-
вищують викупну ціну майна, що підлягає ви-
купу, за умови, що такі  дії вчиняються після 
отримання власником об’єктів письмового по-
відомлення про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов ви-
купу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде зму-
шена звернутись до суду із позовом про при-
мусове відчуження належного Вам об’єкту 
нерухомого майна з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту  В.М.Чумаков

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 3 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 553 500 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харків  ської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із 
наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів нерухо-
мого майна, що на них розміщені, які перебувають  
у приватній власності, для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності» (далі – Закон) Ви 
маєте такі права: 

– до переходу права власності на належний 
Вам об’єкт нерухомого майна до територіальної 
громади міста Харкова Ви маєте право володіти, 
користуватися та розпоряджатися цим об’єктом на 
власний розсуд та отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтяжен-
ня) прав на відчужений об’єкт  нерухомого майна 

Ви маєте право вимагати відшкодування збитків 
або встановлення обмежень (обтяжень) прав для 
користувача відчуженого об’єкта у встановленому 
законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встанов-
лено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного За-
кону письмово повідомити Харківську міську раду  
про надання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу або відмову  від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської місь-
кої ради і суб’єктам, уповноваженим на прове-

дення експертної грошової оцінки вартості на-
лежного Вам об’єкту нерухомості, у визначенні 
розміру збитків, що підлягають відшкодуванню, 
сприяти у доступі до об’єкта оцінки і до наявної 
у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись усіма 
іншими правами та Ви зобов’язані діяти відповідно 

до вимог Закону та чинного законодавства, як особа, 
майно якої підлягає викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконструкці-
єю та капітальним ремонтом будівель і споруд, 
передачею  їх у користування, заставу (іпотеку) 
або проведенням інших заходів, що значно під-
вищують викупну ціну майна, що підлягає ви-
купу, за умови, що такі  дії вчиняються після 
отримання власником об’єктів письмового по-
відомлення про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надан-
ня згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про примусове 
відчуження належного Вам об’єкту нерухомого 
майна з мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Мамедова Наталія Гадирівна
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харківська 
міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них 
розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 33 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 квартира № 2 у багатоквартирному житловому 
будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, право спільної сумісної власності на 61/100 частин якої зареєстроване за Вами, підлягає 
викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мамедов Ілля Миколайович  
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харківська 
міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них 
розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 33 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 квартира № 2 у багатоквартирному житловому 
будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, право спільної сумісної власності на 61/100 частин якої зареєстроване за Вами, підлягає 
викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові..

Поливана Євгенія Веніамінівна 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харківська 
міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них 
розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 34 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 квартира № 3 у багатоквартирному житло-
вому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, право спільної сумісної власності на яку зареєстроване за Вами, підлягає 
викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Чаговець Максим Володимирович  
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харківська 
міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них 
розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п 32 додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 багатоквартирний житловий будинок 
за адресою:  м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, право власності на 1/3 частину кв. № 1  у якому зареєстроване за Вами, підлягає 
викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 1 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 545 400 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківсь  кої міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із на-
явних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів нерухо-
мого майна, що на них розміщені, які перебувають  
у приватній власності, для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності» (далі – Закон) Ви 
маєте такі права: 

– до переходу права власності на належний 
Вам об’єкт нерухомого майна до територіальної 
громади міста Харкова Ви маєте право володіти, 
користуватися та розпоряджатися цим об’єктом 
на власний розсуд та отримувати відповідні до-
ходи.

– у разі встановлення обмеження (обтяження) 
прав на відчужений об’єкт  нерухомого майна Ви 

маєте право вимагати відшкодування збитків або 
встановлення обмежень (обтяжень) прав для ко-
ристувача відчуженого об’єкта у встановленому 
законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встанов-
лено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську міську 
раду  про надання згоди на проведення перего-
ворів щодо умов викупу або відмову  від такого 
викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим 

на проведення експертної грошової оцінки 
вартості належного Вам об’єкту нерухомос-
ті, у визначенні розміру збитків, що підля-
гають відшкодуванню, сприяти у доступі до 
об’єкта оцінки і до наявної у Вас інформації 
про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 

відповідно до вимог Закону та чинного законо-
давства, як особа, майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструкці-
єю та капітальним ремонтом будівель і споруд, 
передачею  їх у користування, заставу (іпотеку) 
або проведенням інших заходів, що значно під-
вищують викупну ціну майна, що підлягає ви-
купу, за умови, що такі  дії вчиняються після 
отримання власником об’єктів письмового по-
відомлення про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов ви-
купу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде зму-
шена звернутись до суду із позовом про при-
мусове відчуження належного Вам об’єкту 
нерухомого майна з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков
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Щирова Наталія Володимирівна 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 33 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 квартира № 2 у багато-
квартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, право спільної сумісної власності 
на 39/100 частин якої зареєстроване за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований 
в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти та умови викупу Квартира № 2 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 685 800 грн.
Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківськ  ої міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого при-
міщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів не-
рухомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до територі-
альної громади міста Харкова Ви маєте право 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
цим об’єктом на власний розсуд та отримувати 
відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (об-
тяження) прав на відчужений об’єкт  нерухо-

мого майна Ви маєте право вимагати відшко-
дування збитків або встановлення обмежень 
(обтяжень) прав для користувача відчуженого 
об’єкта у встановленому законодавством по-
рядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отри-
мання цього повідомлення згідно  зі ст. 
10 вказаного Закону письмово повідоми-
ти Харківську міську раду  про надання 
згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу або відмову  від такого ви-
купу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим 
на проведення експертної грошової оцінки 
вартості належного Вам об’єкту нерухомос-
ті, у визначенні розміру збитків, що підля-
гають відшкодуванню, сприяти у доступі до 
об’єкта оцінки і до наявної у Вас інформації 
про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-
давства, як особа, майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із з новим будівництвом, реконструкці-
єю та капітальним ремонтом будівель і споруд, 
передачею  їх у користування, заставу (іпотеку) 
або проведенням інших заходів, що значно під-
вищують викупну ціну майна, що підлягає ви-
купу, за умови, що такі  дії вчиняються після 
отримання власником об’єктів письмового по-
відомлення про їх викуп, не відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотриман-
ня від Вас письмового повідомлення про на-
дання згоди на проведення переговорів щодо 
умов викупу Харківська міська рада у визна-
ченому чинним законодавством порядку буде 
змушена звернутись до суду із позовом про 
примусове відчуження належного Вам об’єкту 
нерухомого майна з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Владимиров Тимур Дмитрович 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії ме трополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харківська 
міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них 
розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 33 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 кв. № 2 у багатоквартирному житловому 
будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, право спільної сумісної власності на 39/100 частин якої зареєстроване за Вами, 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 2 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 685 800 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківсь  кої міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщен-
ня) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів не-
рухомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належний 
Вам об’єкт нерухомого майна до територіальної 
громади міста Харкова Ви маєте право володіти, 
користуватися та розпоряджатися цим об’єктом 
на власний розсуд та отримувати відповідні до-
ходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встанов-
лено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську міську 
раду  про надання згоди на проведення перего-
ворів щодо умов викупу або відмову  від такого 
викупу, 

– сприяти представникам Харківської місь-
кої ради і суб’єктам, уповноваженим на прове-

дення експертної грошової оцінки вартості на-
лежного Вам об’єкту нерухомості, у визначенні 
розміру збитків, що підлягають відшкодуванню, 
сприяти у доступі до об’єкта оцінки і до наявної 
у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа, майно якої підлягає викупу 
для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надання 
згоди на проведення переговорів щодо умов ви-
купу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде зму-
шена звернутись до суду із позовом про при-
мусове відчуження належного Вам об’єкту 
нерухомого майна з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Мирошниченко Катерина Андріївна 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харківська 
міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них 
розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 33 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 багатоквартирний житловий будинок за адре-
сою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, кв. № 2, право спільної сумісної власності на 61/100 частин у якій зареєстроване за Вами, 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 2 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 685 800 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківсь  кої міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого при-
міщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з викупом: Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів нерухо-
мого майна, що на них розміщені, які перебувають  
у приватній власності, для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності» (далі – Закон) Ви 
маєте такі права: 

– до переходу права власності на належний 
Вам об’єкт нерухомого майна до територіальної 
громади міста Харкова Ви маєте право володіти, 
користуватися та розпоряджатися цим об’єктом 
на власний розсуд та отримувати відповідні до-
ходи.

– у разі встановлення обмеження (обтяжен-
ня) прав на відчужений об’єкт  нерухомого майна 

Ви маєте право вимагати відшкодування збитків 
або встановлення обмежень (обтяжень) прав для 
користувача відчуженого об’єкта у встановленому 
законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встанов-
лено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську міську 
раду  про надання згоди на проведення перего-
ворів щодо умов викупу або відмову  від такого 
викупу, 

– сприяти представникам Харківської місь-
кої ради і суб’єктам, уповноваженим на прове-

дення експертної грошової оцінки вартості на-
лежного Вам об’єкту нерухомості, у визначенні 
розміру збитків, що підлягають відшкодуванню, 
сприяти у доступі до об’єкта оцінки і до наявної 
у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані діяти 
відповідно до вимог Закону та чинного законо-

давства, як особа, майно якої підлягає викупу для 
суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надан-
ня згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде зму-
шена звернутись до суду із позовом про при-
мусове відчуження належного Вам об’єкту 
нерухомого майна з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Мамедов Гадір Мухдар огли 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Харківська 
міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них 
розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 33 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 квартира № 2 у багатоквартирному житловому 
будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, право спільної сумісної власності на 61/100 частин якої зареєстроване за Вами, підлягає 
викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 2 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 685 800 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість 
викупленого:

У Харківсь  кої міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) або квартири, 
відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єктів нерухо-
мого майна, що на них розміщені, які перебувають  
у приватній власності, для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності» (далі – Закон) Ви 
маєте такі права: 

– до переходу права власності на належний 
Вам об’єкт нерухомого майна до територіальної 
громади міста Харкова Ви маєте право володіти, 
користуватися та розпоряджатися цим об’єктом 
на власний розсуд та отримувати відповідні до-
ходи.

– у разі встановлення обмеження (обтяжен-
ня) прав на відчужений об’єкт  нерухомого майна 

Ви маєте право вимагати відшкодування збитків 
або встановлення обмежень (обтяжень) прав для 
користувача відчуженого об’єкта у встановленому 
законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас встанов-
лено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отримання 
цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказаного 
Закону письмово повідомити Харківську міську 
раду  про надання згоди на проведення перего-
ворів щодо умов викупу або відмову  від такого 
викупу, 

– сприяти представникам Харківської місь-
кої ради і суб’єктам, уповноваженим на прове-

дення експертної грошової оцінки вартості на-
лежного Вам об’єкту нерухомості, у визначенні 
розміру збитків, що підлягають відшкодуванню, 
сприяти у доступі до об’єкта оцінки і до наявної 
у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає ви-
купу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не від-
шкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або неотримання 

від Вас письмового повідомлення про надан-
ня згоди на проведення переговорів щодо умов 
викупу Харківська міська рада у визначеному 
чинним законодавством порядку буде зму-
шена звернутись до суду із позовом про при-
мусове відчуження належного Вам об’єкту 
нерухомого майна з мотивів суспільної необ-
хідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської ради 

від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков
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Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 6 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 710 100 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківсь  кої міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (об-
тяження) прав на відчужений об’єкт  неру-

хомого майна Ви маєте право вимагати від-
шкодування збитків або встановлення обмежень 
(обтяжень) прав для користувача відчуженого 
об’єкта у встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, 
у визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у 
визначеному чинним законодавством поряд-
ку буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження належного 
Вам об’єкту нерухомого майна з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

Дятлова Ірина Володимирівна  
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Хар-
ківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого 
майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 37 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 квартира № 6 у багатоквартирному 
житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, право спільної сумісної власності на яку зареєстроване за 
Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 6 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 710 100 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість 
викупленого:

У Харківсь  кої міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини 
будинку, жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту 
нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів не-
рухомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, 
у визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у 
визначеному чинним законодавством поряд-
ку буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження належного 
Вам об’єкту нерухомого майна з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 6 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 710 100 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківсь  кої міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) 
або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів не-
рухомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у 
визначеному чинним законодавством поряд-
ку буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження належного 
Вам об’єкту нерухомого майна з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Дятлов Володимир Григорович 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 37 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 квартира № 6
у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, право спільної суміс-
ної власності на яку зареєстроване за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташова-
ний в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Дятлова Надія Миколаївна 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 37 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 квартира № 6 
у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, право спільної сумісної 
власності на яку зареєстроване за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні 
будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові..
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Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 3 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 553 500 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість 
викупленого:

У Харківсь  кої міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого приміщен-
ня) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів не-
рухомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, 
у визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у 
визначеному чинним законодавством поряд-
ку буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження належного 
Вам об’єкту нерухомого майна з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Поливаний Андрій Іванович 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ді-
лянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юри-
дичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 34 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 квартира № 3 у ба-
гатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, право спільної сумісної 
власності на яку зареєстроване за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в 
зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 4 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 540 000 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківсь  кої міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого при-
міщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів не-
рухомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, 
у визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у 
визначеному чинним законодавством поряд-
ку буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження належного 
Вам об’єкту нерухомого майна з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 5 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 550 800 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківсь  кої міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів не-
рухомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають  у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
(далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у 
визначеному чинним законодавством поряд-
ку буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження належного 
Вам об’єкту нерухомого майна з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту  В. М. Чумаков

Сідікі Нурулла 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єк ти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 35 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 квартира № 4 у багато-
квартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, право власності на яку зареєстро-
ване за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії 
метрополітену в м. Харкові.

Боєва Людмила Миколаївна 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Хар-
ківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого 
майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 36 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 квартира № 5 у багатоквартирному 
житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, право власності на яку зареєстроване за Вами, підлягає 
викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.
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Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».

Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 3 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 529 200 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської   міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018

Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на прове-
дення переговорів щодо умов викупу або 

неотримання від Вас письмового повідо-
млення про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу Харківська 
міська рада у визначеному чинним законо-
давством порядку буде змушена звернутись 
до суду із позовом про примусове відчужен-
ня належного Вам об’єкту нерухомого май-
на з мотивів суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».

Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 3 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 529 200 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківсько  ї міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018

Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у 
визначеному чинним законодавством поряд-
ку буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження належного 
Вам об’єкту нерухомого майна з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».

Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 4 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 513 000 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківськ  ої міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018

Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попереди-
ти таку особу про викуп зазначеного об’єкту 
для суспільних потреб та повідомити Харків-
ську міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у 
визначеному чинним законодавством поряд-
ку буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження належного 
Вам об’єкту нерухомого майна з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Писарєва Тетяна Володимирівна 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Хар-
ківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого 
майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 26 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 кв. № 3 у багатоквартирному житло-
вому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, право власності на 2/3 частини якої зареєстроване за Вами, підлягає 
викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Писарєв Денис  Миколайович 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Хар-
ківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого 
майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 26  додатку до рішення Харківської міської ради  від 21.02.2018 № 1034/18 кв. № 3 у багатоквартирному житлово-
му будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, право власності на 1/3 частину якої зареєстроване за Вами, підлягає 
викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Бондаренко Людмила Іванівна 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 27 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 кв. № 4 у багатоквартирному 
житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, право спільної сумісної власності на яку зареєстроване 
за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополі-
тену в м. Харкові.
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Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 7 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 558 900 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської мі  ської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про 
відчуження земельних ділянок, інших 
об’єктів нерухомого майна, що на них роз-
міщені, які перебувають  у приватній влас-
ності, для суспільних потреб чи з мотивів 
суспільної необхідності» (далі – Закон) Ви 
маєте такі права: 

–  до переходу права власності на на-
лежний Вам об’єкт нерухомого майна до те-
риторіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоряджа-
тися цим об’єктом на власний розсуд та отри-
мувати відповідні доходи.

–  у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого

майна Ви маєте право вимагати відшкоду-
вання збитків або встановлення обмежень 
(обтяжень) прав для користувача відчуженого 
об’єкта у встановленому законодавством по-
рядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

–  протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

–  сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, 
у визначенні розміру збитків, що підляга-
ють відшкодуванню, сприяти у доступі до 
об’єкта оцінки і до наявної у Вас інформації 
про нього,

–  після отримання цього повідо-
млення, у разі відчуження належного 
Вам об’єкту на користь іншої особи, Ви 
зобов’язані попередити таку особу про ви-
куп зазначеного об’єкту для суспільних по-
треб та повідомити Харківську міську раду 
про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-

яти відповідно до вимог Закону та чинного 
законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на прове-
дення переговорів щодо умов викупу або 

неотримання від Вас письмового повідо-
млення про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу Харків-
ська міська рада у визначеному чинним 
законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про приму-
сове відчуження належного Вам об’єкту 
нерухомого майна з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 7 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 558 900 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківсь  кої міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (об-
тяження) прав на відчужений об’єкт  неру-

хомого майна Ви маєте право вимагати від-
шкодування збитків або встановлення обмежень 
(обтяжень) прав для користувача відчуженого 
об’єкта у встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у 
визначеному чинним законодавством поряд-
ку буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження належного 
Вам об’єкту нерухомого майна з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 1 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 545 400 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківс  ької міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого примі-
щення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про 
відчуження земельних ділянок, інших 
об’єктів нерухомого майна, що на них роз-
міщені, які перебувають  у приватній влас-
ності, для суспільних потреб чи з мотивів 
суспільної необхідності» (далі – Закон) Ви 
маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухо-

мого майна Ви маєте право вимагати відшко-
дування збитків або встановлення обмежень 
(обтяжень) прав для користувача відчужено-
го об’єкта у встановленому законодавством 
порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, 
у визначенні розміру збитків, що підляга-
ють відшкодуванню, сприяти у доступі до 
об’єкта оцінки і до наявної у Вас інформації 
про нього,

– після отримання цього повідомлення, 
у разі відчуження належного Вам об’єкту 
на користь іншої особи, Ви зобов’язані по-
передити таку особу про викуп зазначеного 
об’єкту для суспільних потреб та повідо-
мити Харківську міську раду про їх відчу-
ження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-

яти відповідно до вимог Закону та чинного 
законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на прове-
дення переговорів щодо умов викупу або 

неотримання від Вас письмового повідо-
млення про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу Харків-
ська міська рада у визначеному чинним 
законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про приму-
сове відчуження належного Вам об’єкту 
нерухомого майна з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Марченко Олександр Дмитрович 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» 
Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти 
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних 
потреб.

Згідно з п. 38 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 квартира № 7 у багато-
квартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, право власності на 1/2 частину 
якого зареєстроване за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва 
третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Марченко Юлія Іванівна 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 38 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 квартира № 7 
у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, право власності 
на 1/2 частину якої зареєстроване за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований 
в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Чаговець Олена Олександрівна 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 32 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 квартиру № 1 
у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 160/2, право власності 
на 1/3 частину якої зареєстроване за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований 
в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.
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Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».

Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 4 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 513 000 грн.

Відомості про 
майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківсько  ї міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018

Джерело фінансування витрат пов’язаних 
з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».

Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 4 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 513 000 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківсько  ї міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018

Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у 
визначеному чинним законодавством поряд-
ку буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження належного 
Вам об’єкту нерухомого майна з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Бондаренко Микола Григорович 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Хар-
ківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого 
майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 27 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 кв. № 4 у багатоквартирному житловому 
будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, право спільної сумісної власності на яку зареєстроване за Вами, підлягає 
викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Відповідно до Закону України «Про 
відчуження земельних ділянок, інших 
об’єктів нерухомого майна, що на них роз-
міщені, які перебувають  у приватній влас-
ності, для суспільних потреб чи з мотивів 
суспільної необхідності» (далі – Закон) Ви 
маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодуван-
ня збитків або встановлення обмежень (об-
тяжень) прав для користувача відчуженого 
об’єкта у встановленому законодавством по-
рядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки 
вартості належного Вам об’єкту нерухомос-
ті, у визначенні розміру збитків, що підля-
гають відшкодуванню, сприяти у доступі до 
об’єкта оцінки і до наявної у Вас інформації 
про нього,

– після отримання цього повідомлення, 
у разі відчуження належного Вам об’єкту 
на користь іншої особи, Ви зобов’язані по-
передити таку особу про викуп зазначеного 
об’єкту для суспільних потреб та повідо-
мити Харківську міську раду про їх відчу-
ження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані 

діяти відповідно до вимог Закону та чинного 
законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на прове-
дення переговорів щодо умов викупу або 

неотримання від Вас письмового повідо-
млення про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу Харків-
ська міська рада у визначеному чинним 
законодавством порядку буде змушена 
звернутись до суду із позовом про приму-
сове відчуження належного Вам об’єкту 
нерухомого майна з мотивів суспільної 
необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Бондаренко Дмитро Миколайович 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 27 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 кв. № 4 у багатоквартир-
ному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, право спільної сумісної власності на яку за-
реєстроване за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої 
лінії метрополітену в м. Харкові.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у 
визначеному чинним законодавством поряд-
ку буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження належного 
Вам об’єкту нерухомого майна з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Кузнецов Юрій Миколайович 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 28 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 кв. № 5 у багатоквартир-
ному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, право спільної сумісної власності на яку за-
реєстроване за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої 
лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».

Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 5 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 556 200 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківсько  ї міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018

Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.
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Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 6 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 720 900 грн.

Відомості про 
майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківсько  ї міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних 
з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».

Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 5 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 556 200 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківсько  ї міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018

Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у 
визначеному чинним законодавством поряд-
ку буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження належного 
Вам об’єкту нерухомого майна з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Москаленко Віталій Васильович 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Хар-
ківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого 
майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 29 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 кв. № 6 у багатоквартирному житловому 
будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, право власності на 30/100 частин якої зареєстроване за Вами, підлягає викупу для 
суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у 
визначеному чинним законодавством поряд-
ку буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження належного 
Вам об’єкту нерухомого майна з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Кузнецова Віра Дмитрівна
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Хар-
ківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого 
майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 28 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 кв. № 5 у багатоквартирному жит-
ловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, право спільної сумісної власності на яку зареєстроване за Вами, 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попереди-
ти таку особу про викуп зазначеного об’єкту 
для суспільних потреб та повідомити Харків-
ську міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у 
визначеному чинним законодавством поряд-
ку буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження належного 
Вам об’єкту нерухомого майна з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Кузнецов Ігор Юрійович  
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 28 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 кв. № 5 у багатоквартир-
ному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, право спільної сумісної власності на яку за-
реєстроване за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої 
лінії метрополітену в м. Харкові.

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».

Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 5 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 556 200 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківсько  ї міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, жилого 
приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018

Джерело фінансування витрат 
пов’язаних з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.
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Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 6 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 720 900 грн.

Відомості про 
майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківсько  ї міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних 
з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомо-

го майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у вста-
новленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим 

на проведення експертної грошової оцінки 
вартості належного Вам об’єкту нерухомості, 
у визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у 
визначеному чинним законодавством поряд-
ку буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження належного 
Вам об’єкту нерухомого майна з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 6 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 720 900 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківсько  ї міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у 
визначеному чинним законодавством поряд-
ку буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження належного 
Вам об’єкту нерухомого майна з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 7 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 550 800 грн.

Відомості про 
майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківської місь  кої ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних 
з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вартос-
ті належного Вам об’єкту нерухомості, у визна-
ченні розміру збитків, що підлягають відшкоду-
ванню, сприяти у доступі до об’єкта оцінки і до 
наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у 
визначеному чинним законодавством поряд-
ку буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження належного 
Вам об’єкту нерухомого майна з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Москаленко Євген Віталійович 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» Хар-
ківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого 
майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, для суспільних потреб.

Згідно з п. 29 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 кв. № 6 у багатоквартирному житловому 
будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, право власності на 70/300 частин  якої зареєстроване за Вами, підлягає викупу 
для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Москаленко Валентина Василівна 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 29 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 кв. № 6 у багатоквартирному 
житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, право власності на 70/300 та 70/300 частин якої заре-
єстроване за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії 
метрополітену в м. Харкові.

Марченко Тетяна Вікторівна 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 30 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 кв. № 7 у багатоквартирному 
житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, право спільної сумісної власності на яку зареєстроване 
за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополі-
тену в м. Харкові.
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Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 7 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 550 800 
грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківсько  ї міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку 
(частини будинку, жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни 
належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого 
бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, 
у визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у 
визначеному чинним законодавством поряд-
ку буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження належного 
Вам об’єкту нерухомого майна з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 7 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 550 800 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківсько  ї міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попереди-
ти таку особу про викуп зазначеного об’єкту 
для суспільних потреб та повідомити Харків-
ську міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у 
визначеному чинним законодавством поряд-
ку буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження належного 
Вам об’єкту нерухомого майна з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».
Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 7 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 550 800 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківсько  ї міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018
Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у 
визначеному чинним законодавством поряд-
ку буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження належного 
Вам об’єкту нерухомого майна з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Марченко Віктор Дмитрович 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 30 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 кв. № 7 у багатоквартир-
ному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, право спільної сумісної власності на яку за-
реєстроване за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої 
лінії метрополітену в м. Харкові.

Марченко Ніна Миколаївна 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 30 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 кв. № 7 у багатоквартир-
ному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, право спільної сумісної власності на яку за-
реєстроване за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої 
лінії метрополітену в м. Харкові.

Марченко Марина Вікторівна 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 30 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 кв. № 7 у багатоквартирному 
житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, право спільної сумісної власності на яку зареєстроване 
за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополі-
тену в м. Харкові.
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Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».

Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 8 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 531 900 грн.

Відомості про майно, яке може бути надане 
замість викупленого:

У Харківсько  ї міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018

Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у 
визначеному чинним законодавством поряд-
ку буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження належного 
Вам об’єкту нерухомого майна з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».

Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 8 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 531 900 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківсько  ї міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018

Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на прове-
дення переговорів щодо умов викупу або

неотримання від Вас письмового повідомлен-
ня про надання згоди на проведення перего-
ворів щодо умов викупу Харківська міська 
рада у визначеному чинним законодавством 
порядку буде змушена звернутись до суду із 
позовом про примусове відчуження належно-
го Вам об’єкту нерухомого майна з мотивів 
суспільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».

Об’єкти 
та умови викупу:

Квартира № 1 у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, орієнтовна викупна ціна якої за попереднім розрахунком складає 534 600 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Харківсько  ї міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018

Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вартос-
ті належного Вам об’єкту нерухомості, у визна-
ченні розміру збитків, що підлягають відшкоду-
ванню, сприяти у доступі до об’єкта оцінки і до 
наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у 
визначеному чинним законодавством поряд-
ку буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження належного 
Вам об’єкту нерухомого майна з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Сергеєва Людмила Петрівна 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 31 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 кв. № 8 у 
багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, право спільної сумісної 
власності на яку зареєстроване за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в 
зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Савченко Інна Сергіївна 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 31 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 кв. № 8 у багатоквар-
тирному житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, право спільної сумісної власності на 
яку зареєстроване за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівни-
цтва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Левковська Анна Петрівна 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 25 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 кв. № 1 у багатоквартирному 
житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 158, право власності на яку зареєстроване за Вами, 
підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва третьої лінії метрополітену 
в м. Харкові.
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Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».

Об’єкти 
та умови викупу:

Кімната № 16 у багатоквартирному житловому будинку літ. «А-2» за адресою: м. Харків,  просп. Гагаріна, 156, орієнтовна викупна ціна якої  за попереднім розрахунком складає 275 400 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

  У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018

Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у 
визначеному чинним законодавством поряд-
ку буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження належного 
Вам об’єкту нерухомого майна з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1. Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».

Об’єкти 
та умови викупу:

Кімната № 23 у багатоквартирному житловому будинку літ. «А-2» за адресою: м. Харків,  просп. Гагаріна, 156, орієнтовна викупна ціна якої  за попереднім розрахунко м складає 307 400 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого:

У Х  арківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018

Джерело фінансування витрат пов’язаних з 
викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попереди-
ти таку особу про викуп зазначеного об’єкту 
для суспільних потреб та повідомити Харків-
ську міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на проведен-
ня переговорів щодо умов викупу або нео-

тримання від Вас письмового повідомлення 
про надання згоди на проведення переговорів 
щодо умов викупу Харківська міська рада у 
визначеному чинним законодавством поряд-
ку буде змушена звернутись до суду із позо-
вом про примусове відчуження належного 
Вам об’єкту нерухомого майна з мотивів сус-
пільної необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков

Мета викупу: Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».

Об’єкти 
та умови викупу:

Кімната № 16 у багатоквартирному житловому будинку літ. «А-2» за адресою: м. Харків,  просп. Гагаріна, 156, орієнтовна викупна ціна якої  за попереднім розрахунком складає 275 400 грн.

Відомості про майно, яке може 
бути надане замість викупленого  :

У Харківської міської ради відсутні вільні об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, жиле приміщення), що можуть бути надані замість викуплених.
У процесі переговорів Харківською міською радою будуть розглянуті усі Ваші пропозиції щодо завершення переговорної процедури придбанням Вами житлового будинку (частини будинку, 
жилого приміщення) або квартири, відібраних Вами із наявних на ринку нерухомого майна, з урахуванням остаточного розрахунку викупної ціни належного Вам об’єкту нерухомості.
Харківська міська рада буде сприяти Вам у придбанні Вами відповідного об’єкту нерухомості.

Строк викупу: З 24.05.2018 до 23.08.2018

Джерело фінансування витрат пов’язаних 
з викупом:

Фінансування витрат, пов’язаних із викупом житлового будинку (будівлі/квартири) та земельної ділянки буде проводитись за рахунок Харківської міської ради із місцевого бюджету.

Коновалова Тетяна Федорівна 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 14 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 кімната № 16 у багато-
квартирному житловому будинку літ. «А-2» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 156, право спільної сумісної 
власності на яку зареєстроване за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні 
будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Заїка-Степанова Злата Антонівна
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 19 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 кімната № 23 у багато-
квартирному житловому будинку літ. «А-2» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 156, право власності на яку 
зареєстроване за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований в зоні будівництва 
третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Коновалова Марина Андріївна 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції 
«Одеська» Харківська міська рада рішенням  від 21.02.2018 № 1034/18 вирішила викупити земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, 
для суспільних потреб.

Згідно з п. 14 додатку до рішення Харківської міської ради від 21.02.2018 № 1034/18 кімната № 16 
у багатоквартирному житловому будинку літ. «А-2» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 156, право спільної 
сумісної власності на яку зареєстроване за Вами, підлягає викупу для суспільних потреб, оскільки він розташований 
в зоні будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові.

Відповідно до Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають  у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» (далі – Закон) Ви маєте такі права: 

– до переходу права власності на належ-
ний Вам об’єкт нерухомого майна до тери-
торіальної громади міста Харкова Ви маєте 
право володіти, користуватися та розпоря-
джатися цим об’єктом на власний розсуд та 
отримувати відповідні доходи.

– у разі встановлення обмеження (обтя-
ження) прав на відчужений об’єкт  нерухомого 

майна Ви маєте право вимагати відшкодування 
збитків або встановлення обмежень (обтяжень) 
прав для користувача відчуженого об’єкта у 
встановленому законодавством порядку.

Також, вказаним Законом для Вас вста-
новлено низку обов’язків, а саме:

– протягом одного місяця з дня отриман-
ня цього повідомлення згідно  зі ст. 10 вказа-
ного Закону письмово повідомити Харківську 
міську раду  про надання згоди на проведення 
переговорів щодо умов викупу або відмову  
від такого викупу, 

– сприяти представникам Харківської 
міської ради і суб’єктам, уповноваженим на 

проведення експертної грошової оцінки вар-
тості належного Вам об’єкту нерухомості, у 
визначенні розміру збитків, що підлягають 
відшкодуванню, сприяти у доступі до об’єкта 
оцінки і до наявної у Вас інформації про нього,

– після отримання цього повідомлення, у 
разі відчуження належного Вам об’єкту на ко-
ристь іншої особи, Ви зобов’язані попередити 
таку особу про викуп зазначеного об’єкту для 
суспільних потреб та повідомити Харківську 
міську раду про їх відчуження. 

Також, у Вас є можливість користуватись 
усіма іншими правами та Ви зобов’язані ді-
яти відповідно до вимог Закону та чинного 

законодавства, як особа, майно якої підлягає 
викупу для суспільних потреб.

Крім цього повідомляємо, що витрати, 
пов’язані із новим будівництвом, реконструк-
цією та капітальним ремонтом будівель і спо-
руд, передачею  їх у користування, заставу 
(іпотеку) або проведенням інших заходів, що 
значно підвищують викупну ціну майна, що 
підлягає викупу, за умови, що такі  дії вчиня-
ються після отримання власником об’єктів 
письмового повідомлення про їх викуп, не 
відшкодовуються.

У разі недосягнення згоди на прове-
дення переговорів щодо умов викупу або 

неотримання від Вас письмового повідомлен-
ня про надання згоди на проведення перего-
ворів щодо умов викупу Харківська міська 
рада у визначеному чинним законодавством 
порядку буде змушена звернутись до суду із 
позовом про примусове відчуження належно-
го Вам об’єкту нерухомого майна з мотивів 
суспільної необхідності. 

Додаток:
1.  Копія рішення Харківської міської 

ради від 21.02.2018 № 1034/18  на __ арк.

Директор Департаменту В. М. Чумаков
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ОВЕН
Вам зараз краще не викликати вогонь на себе, сидіть у 
засідці, не встрявайте в авантюри, зберігайте службові 
таємниці. Ідіть на жертви, проявляйте співчуття і мило-

сердя. Поруч з вами старі благородні партнери, йдіть з ними в 
ногу, і все буде чудово.

ТЕЛЕЦЬ
Тема дружби, взаємної любові – ключова. Ви хочете 
лідерства, але зараз краще налаштуватися на хвилю 
альтруїзму, тоді настане свято любовної ідилії. Доціль-

но заглянути в дзеркало, можливо, ви себе «закинули», тож пора 
оновити гардероб, зачіску. 

БЛИЗНЮКИ
Найпроблемніші епіцентри подій – будинок і робота, 
відносини «батьки – діти», «начальник – підлеглий». Тут 
слід вміло балансувати плюс підтримувати високий фі-

зичний тонус, вчасно «чистити пір’ячко». Якщо кар’єрний (бізне-
совий) ліфт «заклинило», зачекайте і не ломіться в закриті двері. 

РАК
Вас очікує несподіване прозріння: не всім порадникам 
слід сліпо вірити, а уважно слухати власний голос ро-
зуму. На службі сумлінно трудіться, йдучи в ногу з про-

гресивними вимогами соціуму. І головне – не зраджуйте творчому 
покликанню. 

ЛЕВ
Потрібно позбутися егоїстичних домагань, поганих зви-
чок, завищених вимог, а потім налаштувати свій камер-

тон на сердечну, душевну, інтимну хвилю обранця і стати вірними 
друзями. Сексуальний аспект взаємин є головним, бо перетво-
рює вас і цементує союз на майбутнє.

ДІВА
Навколо – наелектризована атмосфера. Пристебніть 
ремені і дотримуйтеся правил безпеки в діловій, ма-
теріальній співпраці, шлюбних взаєминах:  найменший 

промах – і аварія з руйнівними наслідками неминуча. Врятує 
дбайлива милосердно-дружня прихильність до людей і мобільна 
реакція на завдання начальства. 

ТЕРЕЗИ
Ваша місія – стати трудовим генератором і створити 
благодатний мікроклімат в службовому колективі. Ви 
чудовий психолог, маєте харизматичний вплив, знайти 

вихід з тупикової ситуації зможете. Свою шлюбну половинку три-
майте на прив’язі, щоб її не вкрали.

СКОРПІОН
Зараз вам потрібен партнер – вірний друг і коханець 
в одній особі, чиї духовні інтереси співзвучні вашим, 
отже, не «стрибайте в гречку» – це пережитки минуло-

го. На невісток і зятів не ображайтеся, а допомагайте кермувати: 
їм судилося зробити ваших дітей щасливими.

СТРІЛЕЦЬ
Ви під перехресним вогнем сімейних, побутових, служ-
бових, шлюбних проблем, болячок, і пересидіти цей ав-

рал в окопі не вдасться. Швидше за все результат буде – «нічия», 
але це плюс: пограли «мускулами» і налякали недругів. У сім’ї 
найближчим часом усе кардинально зміниться. Контролюйте 
власну поведінку, коли вас «несе» некерована стихія.

КОЗЕРІГ
Нікого не критикуйте, вийміть спочатку колоду з власного 
ока. Удосконалюйтеся як фахівець у сфері, де маєте твор-

че покликання, – тоді високі покровителі завжди візьмуть під крило. 
Домашні пенати – це свята обитель, не брудніть її егоїзмом, агресією.

ВОДОЛІЙ
Пошуки джерел прибутку – це не тільки ваші особисті кло-
поти; залучайте партнерів до спільної роботи: разом вам 
підвладні всі висоти. Усі матеріали в сімейному «банку» су-

муються і діляться порівну. І не сваріться на ідеологічну тему. 
РИБИ
Якщо пристрасне «я» хоче бути всюди на чолі в передніх 
рядах – це ілюзія. Вам слід глибоко відчувати, коли кину-
тися в бій, а коли взяти тайм-аут, тонко відстежуючи реак-

цію і настрій оточення. Зате потрапивши в резонанс, будете на коні 
і зможете діяти за власним планом. Уміло орудуйте балансувальною 
жердиною, адже ви зараз циркач, що рухається по канату над ареною 
без підстраховки.

ГОРОСКОП 25 лютого – 3 березня
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ПРОГНОЗ ПОГОДИ

24
лютого

25
лютого

26
лютого

27
лютого

28
лютого

Мінлива хмарність, уночі без опадів, удень місцями по області невеликий 
сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. 

НАРОДНИЙ ПРОГНОЗ
День пам’яті святого Власія Севастійського. До Власія були морози: різдвяні, водо-
хресні, афанасієві, тимофіївські, миколини. Але власієві вважалися найміцнішими 
і останніми. У народі говорили: «Проллє Власій олії на дорогу – зимі час забирати 
ноги», тому що цього дня часто бували відлиги.
Іменинники цього дня – Всеволод, Гавриїл, Георгій, Дмитро та Захар.

НАРОДНИЙ ПРОГНОЗ
Вшановується пам’ять святого Олексія, чудотворця. У народі 25 лютого називали 
днем Олексія Рибного, тому що, якщо цього дня настає відлига – літом буде добре 
ловитися риба. З цього дня упродовж трьох днів виставляли на ранковий мороз зерно, 
яке призначалось для посіву, – казали, що проморожене насіння дає кращий урожай. 
Якщо на Олексія небо зоряне, можна чекати хорошого збору зернових. А сонячний 
день обіцяв великий врожай яблук.
Привітайте з іменинами Антона, Євгена, Марію та Олексія.

НАРОДНИЙ ПРОГНОЗ
День пам’яті преподобного Мартініана, «приборкувача пристрастей». Якщо цього дня танув 
сніг, то весна обіцяла бути сприятливою, і, навпаки, похмурий день передвіщав холодну і за-
тяжну весну. Якщо ввечері місяць був червоним, то наступного дня очікували вітру, тепла і снігу.
Іменинники цього дня – Артемій, Василь, Віра, Володимир, Гавриїл, Ганна, Євген, 
Зоя, Іван, Ірина, Леонтій, Мартин, Михайло, Микола, Павло, Світлана та Тимофій.

НАРОДНИЙ ПРОГНОЗ
Вшановується пам’ять святого рівноапостольного Кирила. У давнину цього дня пови-
тухи приймали з гостинцями жінок, у яких вони приймали пологи. У минулі часи по-
мітили, що хороша погода на Кирила – до міцних морозів.
Іменини святкують Георгій, Ісаакій, Кирило, Костянтин, Михайло та Федір.

НАРОДНИЙ ПРОГНОЗ
Цього дня вшановується пам’ять апостола Онисима. Якщо швидко танув сніг, то сіно-
кіс обіцяв бути хорошим. У давнину казали, що 28 лютого зима з весною починають 
боротьбу: «Кому йти вперед, а кому назад повертатися». Ще казали: «Як у лютому 
гукнеш, так восени і відгукнеться». За погодою цього дня могли передвіщати погоду 
наступної осені.
Привітайте з іменинами Арсенія, Івана, Михайла, Миколу, Олексія, Опанаса, Петра 
та Софію.

Хмарно з проясненнями, уночі невеликий сніг, удень без 
істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-
східний, 5–10 м/с.

Хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах ожеледиця. 
Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

Мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах 
ожеледиця. Вітер східний, 5–10 м/с.

Хмарно, сніг, місцями сильний, слабка хуртовина, на дорогах 
ожеледиця. Вітер східний, 9–14 м/с.
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У магнітосфері Землі очікуються невеликі збурення.

У магнітосфері Землі очікуються невеликі збурення.

Магнітосфера Землі спокійна.

Магнітосфера Землі спокійна.
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Магнітосфера Землі спокійна.

Відповіді на кросворд, надрукований у № 14 за 17 лютого
По горизонталі: 4. Оплот. 10. Самурай. 11. Русалка. 14. Хемінгуей. 15. Рильський. 17. Остап. 18. Волопас. 21. Голка. 23. Дарій. 
26. Жолоб. 28. Док. 29. Луків. 32. Упир. 33. Лак. 35. Бак. 36. Кінг. 37. Міраж. 38. Пафос. 39. Олег. 41. Ват. 43. Реп. 44. Пара. 45. Талан. 
46. Кап. 48. Тираж. 50. Пегас. 53. Манія. 54. Батарея. 55. Штиль. 58. Кальвадос. 60. Галактика. 61. Халат. 62. Сорочка. 63. Анархія. 
64. Дієго.
По вертикалі: 1. Валенса. 2. Супінатор. 3. Манго. 5. Плай. 6. Огир. 7. Пульт 8. Дальтонік. 9. Скрипка. 12. Метод. 13. Китай. 16. Горох. 
19. Лад. 20. Пік. 22. Болівар. 24. Рукопис. 25. Бутон. 26. Жилет. 27. Баран. 29. Лафет. 30. Віраж. 31. Зграя. 34. Кат. 35. Бар. 40. Гамільтон. 
42. Кагал. 44. Партитура. 46. Кет. 47. ПАР. 49. Матадор. 50. Парох. 51. Сенат. 52. Олексій. 56. Марка. 57. Раунд. 59. Сарі. 60. Ганг.
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По горизонталі:  3. Трюк ілюзіоніста. 8. Православний храм. 9. Верхній одяг довгого крою. 11. Каральний прутик. 
13. Гостро виражена протилежність. 14. Кондитерський виріб із фруктово-ягідного пюре. 15. Надбудова у носовій частині 
палуби корабля. 17. Шийна частина кінської упряжі. 20. «Ура» як частина мови. 21. Дорогоцінний камінь, різновид берилу. 
22. Предмет меблів для зберігання одягу. 24. Водоплавний птах з родини качок. 27. Автор віршованих творів. 28. Ейфеле-
ва споруда. 30. Чеська вантажівка. 31. Адміністративно-територіальна одиниця в Україні. 32. Безлісий простір. 33. Злісний 
бур’ян. 34. Сяйво над головою, яке є символом святості. 39. Географічна карта. 41. Іспанський футбольний клуб, за який ви-
ступав Дмитро Чигринський. 42. Чоловіча духовна школа у давнину. 43. Щит для виставлення експонатів. 45. Грошова одини-
ця Болгарії. 48. Сума сторін многокутника. 50. Велика сумка для ділових паперів або зошитів та підручників. 51. Бог сонця у 
древніх слов’ян. 52. Заняття комерційною діяльністю. 53. Зворотний бік монети чи медалі. 54. Дорога у давнину. 

По вертикалі: 1. Мати гамлета. 2. Сильний порив вітру. 3. Удача, везіння. 4. Державна скарбниця. 5. Масова розсилка по-
відомлень. 6. Конторський службовець. 7. Мадридський футбольний клуб. 10. Невидима у власному оці. 12. Японська вишня. 
15. Кровний родич. 16. Рівень майстерності. 18. Підліток з прискореним фізичним розвитком. 19. Людина, яка займається 
підривною діяльністю. 22. Чоловік з темно-русявим волоссям. 23. Невідворотна доля, неминучість. 25. Супутниця болта. 
26. Труба для стікання води. 27. Термін в картярських іграх. 29. Мистецтво латиною. 35. Управитель православного чоловічого 
монастиря. 36. Фортеця у Парижі, символ Французької революції. 37. Тварина, на якій їхав Шурик у фільмі «Кавказька полонян-
ка». 38. Рисова страва. 39. Художній засіб, що полягає в переносному вживанні слова. 40. Елемент конструкції збірної будови. 
44. Річка у Чернігові. 46. Наука про мораль. 47. «Чорні …, карії очі». 49. Трав’яниста лікарська рослина. 50. Місто на березі 
моря.  
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