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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСАНДР ТУРЧИНОВ:
«Оборонним бюджетом 
на 2019 рік заплановано 
подальше нарощування 
ракетного потенціалу, 

посилення протиповітряної 
оборони й захисту 

Чорноморського  
та Азовського узбережжя 

нашої країни». 

Документи свідчать 
про агресію РФ

ВАРТО ЗНАТИ. Веб-сайт про агресивні дії Росії щодо Укра-
їни презентував Спеціальний представник Держдепартаменту 
США з питань України Курт Волкер. На своїй сторінці у Twitter 
він зазначив, що на цьому ресурсі  протидію російській агресії в 
Україні викладено хронологічно за останні п’ять років: від анек-
сії Криму та початку збройної агресії на сході України навесні 
2014 року до захоплення українських кораблів поблизу Керчен-
ської протоки.

«П’ять років потому Росія озброює, навчає, керує й воює на бо-
ці антиурядових сил на сході України, неправдиво  наполягаючи, 
що вона буцімто не є стороною конфлікту», — наголошують ав-
тори ресурсу. Цей сайт — інноваційна спроба використати знімки 
із супутників, карти й статистику, щоб деталізувати наслідки ро-
сійської агресії на території нашої держави. Автори наводять при-
клади збитків від неї для громадян України та її економіки.

Російські ЗМІ також повідомили про новий веб-ресурс у при-
таманній їм манері маніпуляцій і брехні, назвавши агресію «уяв-
ною», а її наслідки «надуманими».

4 млн
безконтактних платіжних карт,  

за даними НБУ, перебуває на руках  
у населення. Порівняно з 2017 роком  

їх побільшало на 44%

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ. Жителі області занепокоєні, оскільки 
окупаційні адміністрації хочуть привласнити частину 
об’єктів компанії «Вода Донбасу»    

Чи залишиться 
водопостачання  
на Донеччині

Секретар РНБО про успішні випробування й бойові 
стрільби зенітних ракетних комплексів на полігоні 
«Ягорлик» у Херсонській області

3 6
СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

2018 рік став періодом 
істотного розширення 
ринків збуту української 
продукції тваринного й 
рослинного походження 

ЕКСПОРТ

Художник Іван 
Марчук: «Я людина 
потайна, хочу бути 
незбагненним для 
себе і для всіх»

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
ra

di
os

vo
bo

da
.o

rg

4

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

Триває 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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документи

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

європейський суд з прав людини Та україна

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковсько-
го, 21) 11.03.2019 р. о 15.00 год. розглядає кри-
мінальну справу за обвинуваченням Грошево-
го Романа Володимировича за ст. 258-3 ч. 1 КК 
України. Явка обвинуваченого в судове засідан-
ня обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.    

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковсько-
го, 21) 14.03.2019 р. о 15.00 год. розглядає кри-
мінальну справу за обвинуваченням Пазюри Ві-
ктора Олександровича за ст.ст. 258-3 ч. 1, 365 ч. 
2 КК України. Явка обвинуваченого в судове за-
сідання обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковсько-
го, 21) 04.03.2019 р. о 09.30 год. розглядає кри-
мінальну справу за обвинуваченням Лисенка 
Івана Костянтиновича за ст. 110 ч. 2 КК Укра-
їни. Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

Суднові реєстраційні документи 
на судно «Казанка», № 18015,  

з реєстраційним бортовим номером 
UAK-0210-K,  

судновласник Васильєв С. В., 
вважати недійсними.

Втрачений диплом капітана-механіка 
першої групи суден (750 к.с.) за №122/07, 
виданий 11.10.2007 р. Державною річко-
вою інспекцією України з безпеки суд-
ноплавства на ім’я Ковалевський Сергій 
Олександрович, вважати недійсним.

адмінколегія київського обласного Тв аМку прийняла рішен-

ня від 07.02.2019 №60/5-р/к про закриття провадження в справі  

№112-02/07.15 без прийняття рішення по суті на підставі абз. 6  

ст. 49 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» щодо ТОВ «Барс-2000» 

(32711312) та ПП «Конгрес» (16481527).

З текстом рішення можна ознайомитись на офіційному веб-сайті 

АМКУ за посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

адмінколегія київського обласного Тв аМку прийняла рішення від 
13.12.2018 №60/49-р/к у справі №99/41-р-02-05-18 про вчинення ТОВ 
«РЕМ-КОМФОРТ» (37413138) та ПП «СОВЕРТЕК» (38376574) порушен-
ня, яке передбачене п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економіч-
ної конкуренції». Рішенням накладені штрафи: ТОВ «РЕМ-КОМФОРТ» 
— 68 тис. грн, ПП «СОВЕРТЕК» – 68 тис. грн.

З текстом рішення можна ознайомитись на офіційному веб-сайті 
АМКУ за посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

Київський районний суд м. Харкова по цивільній справі 
№640/20072/18 за позовом Андрющенко Світлани Михайлівни до Джа-
парідзе Зураба про розірвання шлюбу, викликає до суду відповідача 
Джапарідзе Зураба (останнє відоме місцеперебування: 61070, м. Хар-
ків, вул. Чкалова, буд. 32а, кв. 66), на судове засідання, яке призначено 
на 06.03.2019 року о 09.00 годині.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Київського районного су-
ду м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 7-Б, зал №2. 
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Г. А. Зуб

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 лютого 2019 р. № 84-р 
Київ

про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству соціальної політики на 2019 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здій-

снити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мініс-
терству соціальної політики на 2019 рік у загальному фонді державного бю-
джету, перерозподіл видатків споживання шляхом:

зменшення їх обсягу за програмою 2501010 «Керівництво та управління у 
сфері соціальної політики» на 50 тис. гривень;

встановлення видатків Міністерству соціальної політики на відповідну суму 
для виконання судових рішень, що набрали законної сили, в частині стягнення 
фінансових зобов’язань на користь фізичних осіб.

2. Забезпечити:
Міністерству соціальної політики — погодження перерозподілу видатків 

державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комі-
тетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — після зазначеного погодження відкриття нової бю-
джетної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бю-
джету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

справа «андрєєва проТи україни» 
(CASE OF ANDREYEVA v. UKRAINE)

(Заява № 24385/10)

стислий виклад рішення від 29 січня 2019 року
У січні 2004 року сина заявниці знайшли мертвим і того ж дня працівники 

міліції оглянули місце події та зазначили у протоколі, що чоловік вчинив самогуб-
ство, повісившись.

У період з 2005 до 2012 року за результатами дослідчих перевірок слідчі відмов-
ляли у порушенні кримінальної справи у зв’язку з невстановленням ознак складу 
злочину, проте ці рішення були скасовані вищестоящими органами влади, які на-
дали вказівки провести додаткові слідчі перевірки. За заявою заявниці було по-
рушено кримінальне провадження, яке зрештою було закрито у квітні 2014 року.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявниця 
скаржилась за матеріальними та процесуальними аспектами статті 2 та 3, а також 
за статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – 
Конвенція), що її сина закатували до смерті працівники міліції та органи влади не 
провели ефективне розслідування скарг заявниці. Європейський суд вирішив роз-
глянути скарги заявниці виключно за статтями 2 та 3 Конвенції.

Європейський суд не знайшов доказів причетності представників держави до 
жорстокого поводження із сином заявниці та його вбивства та відхилив частину 
скарги заявниці за матеріальним аспектом як явно необґрунтовану відповідно до 
підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

Щодо проведення ефективного розслідування Європейський суд звернув ува-
гу, що твердження заявниці про насильницьке вбивство її сина майже дев’ять років 
розглядалось виключно у рамках дослідчих перевірок та що така слідча процедура 
не відповідала принципам ефективного засобу юридичного захисту, а повторюва-
не скасування вищестоящими органами рішень про відмову у відкритті криміналь-
ного провадження свідчило про наявність серйозних недоліків.

Крім того, Європейський суд вказав, що майже через десять років після події 
національні суди відзначили наявність серйозних недоліків у розслідуванні та дій-
шов висновку, що державні органи не провели ефективне розслідування обставин 
смерті сина заявниці у зв’язку з чим констатував порушення процесуального аспек-
ту статті 2 Конвенції.

З огляду на висновки за процесуальним аспектом статті 2 Конвенції Європей-
ський суд вирішив, що не виникає окремого питання щодо стверджуваного пору-
шення процесуального аспекту статті 3 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги за процесуальними аспектами статей 2  

та 3 Конвенції, а решту скарг у заяві — неприйнятними;
2. Постановляє, що було порушено процесуальний аспект статті 2 Конвенції; 
3. Постановляє, що немає необхідності розглядати по суті скаргу за процесуаль-

ним аспектом статті 3 Конвенції;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити такі суми, які 

мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на 
день здійснення платежу:

(i) 12 000 (дванадцять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що мо-
же нараховуватись, заявниці в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii) 1 000 (одна тисяча) євро та додатково суму будь-якого податку, що мо-
же нараховуватись заявниці, в якості компенсації судових та інших витрат;  
ця сума має бути сплачена на банківський рахунок представника заявниці,  
пані О. Беляєвої;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку 
на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі 
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в пе-
ріод несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

5. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.»

справа «ТІХак проТи україни» 
(CASE OF TIKHAK v. UKRAINE)

(Заява № 59937/08)

стислий виклад рішення від 18 грудня 2018 року
Менський районний суд визнав заявника винним у заподіянні тяжких тілесних 

ушкоджень та обрав йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ять ро-
ків. У задоволенні апеляційної та касаційної скарг на вказане рішення суду заявни-
ку було відмовлено.

Сестра заявника, яка на той момент представляла його інтереси у Європейсько-
му суді з прав людини (далі — Європейський суд), звернулася до суду першої ін-
станції з клопотанням про надання їй протоколів допиту, документів щодо проведе-
ного обшуку заявника після його затримання, протоколів судових засідань та про-
токолів про пред’явлення осіб для впізнання. Також на прохання Європейського су-
ду вона звернулась до судів різних інстанцій з клопотанням про надання їй копій 
скарг з печатками апеляційного суду та Верховного Суду України для підтверджен-
ня їхнього отримання обома судами.

У відповідь суд першої інстанції зазначив, що сестра заявника вже отримала ко-
пію поданої до апеляційного суду скарги і що він не уповноважений надсилати ще 
одну таку копію та не надав жодної інформації щодо поданих касаційних скарг. 
Щодо інших документів суди різних інстанцій зазначили, що не уповноважені на-
давати їх копії.

Згодом новий представник заявника звернувся до Верховного Суду України з 
клопотанням про надання копій касаційних скарг, які після отримання надав Єв-
ропейському суду.

До Європейського суду заявник скаржився за статтею 6 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція), що розгляд його спра-
ви судами був необ’єктивним та несправедливим, оскільки вони не оцінили належ-
ним чином факти справи та його аргументи. Він також скаржився, що суд першої 
інстанції посилався на надані під час досудового слідства показання потерпілого, 
не забезпечивши достатніх гарантій для дотримання прав на захист та не допитав-
ши деяких свідків. Крім того, заявник скаржився, що органи влади відмовили йому 
у наданні копій документів, необхідних для обґрунтування його скарги до Європей-
ського суду. Європейський суд вирішив за належне розглянути цю скаргу за стат-
тею 34 Конвенції.

Розглянувши скарги заявника за статтею 6 Конвенції, Європейський суд дійшов 
висновку про наявність належних урівноважуючих факторів, які усували недолі-
ки, з якими зіткнулася сторона захисту у зв’язку з визнанням показань потерпіло-
го проти заявника допустимим доказом. Крім того, Європейський суд зазначив, що 
стаття 6 Конвенції не вимагає присутності та допиту кожного свідка на користь об-
винуваченого, а основною метою є повна рівність сторін відповідного проваджен-
ня. Також Європейський суд вказав, що не вбачає недоліків у способі, у який націо-
нальні суди розглядали наявні у них докази або адекватність підстав, на яких вони 
ґрунтували свої рішення. З огляду на зазначене скарги заявника за статтею 6 Кон-
венції були визнані Європейським судом неприйнятними відповідно до підпункту 
«а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

Посилаючись на свою попередню практику у справах проти України, Європей-
ський суд зазначив, що правова система України не передбачала для ув’язнених 
чіткої та конкретної процедури, яка б давала їм можливість отримувати копії доку-
ментів з матеріалів справи після закінчення кримінального провадження. З огляду 
на це Європейський суд дійшов висновку, що відмовивши сестрі заявника у наданні 
копій документів, держава-відповідач не дотрималася свого зобов’язання за стат-
тею 34 Конвенції забезпечити заявника всіма необхідними засобами, щоб дозво-
лити Європейському суду провести належний та ефективний розгляд його заяви.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує неприйнятними скарги заявника за статтею 6 Конвенції;
2. Постановляє, що держава-відповідач не дотрималася своїх зобов’язань за 

статтею 34 Конвенції у зв’язку з відмовою органів влади надати заявнику копії до-
кументів для його заяви до Суду;

3. Постановляє, що встановлення порушення само по собі становить справедли-
ву сатисфакцію моральної шкоди, якої зазнав заявник;

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»

справа «БурГас проТи україни» 
(CASE OF BURGAS v. UKRAINE)

(Заява № 8976/07)

стислий виклад рішення від 18 грудня 2018 року
У лютому 2002 року Б., син заявників, загинув у дорожньо-транспортній при-

годі в м. Макіївка у результаті зіткнення з іншим автомобілем, яким керував Бр. 
У той же день працівники міліції допитали свідків аварії та ініціювали прове-

дення судово-медичної експертизи, а також авто-технічного дослідження. Во-
ни встановили, що син заявників, порушив правила дорожнього руху та спри-
чинив дорожньо-транспортну пригоду. Заявники подали скарги на дії працівни-
ків міліції, які у квітні цього ж року розпочали розслідування обставин смер-
ті їхнього сина. 

З травня 2002 до 2008 року слідчий неодноразово призначав судово-авто-
технічні, авто-технічні, транспортно-трасологічні та судово-медичні експер-
тизи, проводив відтворення обстановки та обставин події, допитував свідків, 
а також здійснив інші слідчі дії. Було встановлено, що Бр., водій іншого ав-
томобіля, раніше працював у державній службі охорони, проте звільнився до 
аварії. 

У ході розслідування слідчому надавались вказівки щодо способу, у який 
повинно було здійснюватись розслідування справи, наголошувалось на тому, 
що у доказах були суперечності та у зв’язку з цим  необхідність вжиття додат-
кових слідчих дій для забезпечення певного та об’єктивного розслідування. З 
2008 року слідчий неодноразово намагався закрити кримінальну справу че-
рез смерть сина заявників, однак постанови про закриття кримінальної спра-
ви скасовувались вищестоящими прокурорами у зв’язку з оскарженням заяв-
никами підстав закриття справи, допущенням процесуальних помилок та че-
рез невиконання вказівок суду.

У 2012 році районний суд закрив кримінальну справу. Апеляційний суд ска-
сував ухвалу суду першої інстанції, визнавши її незаконною, та встановив, що 
суд мав провести повний розгляд справи та винести рішення про визнання 
сина заявників винним або виправдати його. За результатами нового роз-
гляду районний суд визнав сина заявників винним у спричиненні дорожньо-
транспортної пригоди, але не обрав покарання у зв’язку з його смертю, про-
те апеляційний суд скасував зазначений вирок та направив справу на новий 
розгляд тим самим судом.

З квітня 2014 року на території Донецької та Луганської областей, сило-
міць захопивши контроль над деякими частинами цих областей, у тому чис-
лі м. Макіївка, почали діяти незаконні збройні формування, пов’язані з дво-
ма самопроголошеними утвореннями, відомими як «Донецька народна рес-
публіка» та «Луганська народна республіка». 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявни-
ки скаржилися за статтями 2 та 6 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі — Конвенція), стверджуючи, що держава була від-
повідальною за дорожньо-транспортну пригоду, яка призвела до загибелі їх-
нього сина, оскільки водієм іншого автомобіля був працівник міліції, а також 
на тривалість провадження та неефективність розслідування.

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд зазначив, що попереднє 
працевлаштування  Бр. у державній службі охорони не є достатнім для на-
стання відповідальності держави за матеріальним аспектом статті 2 Конвен-
ції. Європейський суд постановив, що скарга заявників за згаданим аспектом 
є явно необґрунтованою та має бути відхилена відповідно до підпункту «а» 
пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

Європейський суд зазначив, що проведені дослідчі перевірки у цій справі 
не відповідають принципам ефективного засобу юридичного захисту, оскіль-
ки слідчий може здійснювати лише обмежений перелік процесуальних дій, а 
потерпілі не мають офіційного статусу, тому позбавлені можливості ефектив-
но брати участь у процедурі. Крім того, органам влади знадобилось понад два 
місяці для проведення повного розслідування, отже первинна затримка орга-
нів влади могла вплинути на спосіб, у який під час дослідчих перевірок зби-
рались важливі докази у справі.

Водночас Європейський суд звернув увагу, що до початку збройного кон-
флікту у квітні 2014 року кримінальне провадження щодо дорожньо-тран-
спортної пригоди тривало дванадцять років. Крім того, повторне винесення 
постанов про повернення справи на додаткове розслідування свідчить про 
серйозні недоліки у кримінальній справі, а проведення великої кількості екс-
пертиз свідчить про відсутність комплексного підходу до збору доказів на 
стадії досудового слідства. У зв’язку з цим Європейський суд дійшов висно-
вку, що у кримінальному провадженні на національному рівні були помилки 
та воно було неадекватним з огляду на спосіб його проведення, та постано-
вив, що було порушено процесуальний аспект статті 2 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятною скаргу заявників за процесуальним аспектом 

статті 2 Конвенції, а решту скарг у заяві — неприйнятними;
2.  Постановляє, що було порушено процесуальний аспект статті 2 Кон-

венції;
3.  Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявни-

кам такі суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-
відповідача за курсом на день здійснення платежу:

(i)  3 000 (три тисячі) євро та додатково суму будь-якого податку, що може 
нараховуватись, у якості відшкодування моральної шкоди;

(ii)  215 (двісті п’ятнадцять) євро та додатково суму будь-якого податку, 
що може нараховуватись заявникам, у якості компенсації судових та інших 
витрат;

(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного роз-
рахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple 
interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрально-
го банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсо-
ткові пункти;

4.  Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.»
Інформацію надано урядовим уповноваженим 
у справах європейського суду з прав людини

повідомлення-повістка про виклик до суду
Повідомляю, що розгляд апеляційної скарги прокуро-

ра на ухвалу Вінницького міського суду від 07.11.2018, 
якою відмовлено в задоволенні клопотання прокурора 
про здійснення спеціального судового провадження в 
межах кримінального провадження за обвинуваченням 
Бахура Олександра Григоровича у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, відомос-
ті про яке внесені 15 березня 2016 року до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань за №42016020420000057, 
перенесено на 15 березня 2019 року о 15.30 год. та від-
будеться в приміщенні Вінницького апеляційного суду 
(зал № 1).

У судове засідання викликаються: прокурор Гунько В. М., 
обвинувачений Бахур О. Г. та адвокат Шеремет А. С.

Явка учасників судового провадження обов’язкова.
Суддя А. І. Кривошея

повістка про виклик у суд обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 
34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України викликає Бон-
даренко Олену Миколаївну (зареєстрована: Луганська область,  
м. Луганськ, вул. Шевченка, 4/479) як обвинувачену в судове засі-
дання по кримінальній справі № 426/11562/17-к за обвинувальним 
актом у кримінальному провадженні стосовно Бондаренко Олени 
Миколаївни за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 4 березня 2019 року  
о 14.30 годині.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватися за відсутності обвинуваченої в порядку спеціального 
судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя  
попова о. М., судді юрченко с. о., осіпенко л. M.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя 
Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) 
знаходиться кримінальне провадження № 263/16333/18 від-
носно Цибульнікова Станіслава Юрійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, який викликається для участі в розгляді криміналь-
ного провадження, що відбудеться 25 лютого 2019 року об 
11 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр-т Металургів, 31 (каб. 11).

Обвинувачений Цибульніков Станіслав Юрійович, 
19.07.1975 р.н., який є громадянином України, зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, мікрорайон 
Ювілейний, буд. 22-а, кв. 37, викликається для участі в роз-
гляді справи, яке відбудеться 19 квітня 2019 року о 09.00 
годині в приміщенні суду за адресою: пр. Металургів, 31,  
каб. 11, м. Маріуполь, Донецька область.

Суддя П. І. Папаценко

ТоварисТво з оБМеЖеною вІдпо-

вІдальнІсТю «ГалГаз» (код ЄДРПОУ 

38734615, місцезнаходження: 63523, Хар-

ківська обл., Чугуївський район, селище 

міського типу Новопокровка, вулиця Кар-

ла Маркса, будинок 8) ліквідується за рі-

шенням учасника. Ліквідатор: Бондарен-

ко Василь Анатолійович, адреса: 61031, 

місто Харків, вулиця Портова, будинок 

10/27. Претензії кредиторів приймаються 

до 25.04.2019 року на адресу Товариства.
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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

21 лютого  2019 року                 м. Київ                   № 354

Про затвердження результатів жеребкувань  
щодо надання кандидатам на пост Президента 

України ефірного часу для проведення 
передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів  

Державного бюджету України, виділених  
на підготовку та проведення чергових виборів 

Президента України 31 березня 2019 року
Враховуючи пропозиції Національної суспільної телерадіокомпанії України щодо 

ефірного часу, який надаватиметься зареєстрованим на чергових виборах Президен-
та України 31 березня 2019 року кандидатам на пост Президента України на суспіль-
но-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення та суспільно-
політичному загальнонаціональному каналі Суспільного радіо Національної суспільної 
телерадіо компанії України із зазначенням конкретної дати і часу виходу в ефір відповід-
них теле-, радіопрограм для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах ко-
штів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення чергових ви-
борів Президента України 31 березня 2019 року, відповідно до пункту 9 частини другої 
статті 25, частин шостої, сьомої статті 61 Закону України «Про вибори Президента Укра-
їни», керуючись статтями 11 – 13 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», 
Центральна виборча комісія ПОСТАНОВЛЯє:

1. Затвердити результати жеребкувань щодо надання кандидатам на пост Президен-
та України ефірного часу на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Сус-
пільного телебачення та суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспіль-
ного радіо Національної суспільної телерадіокомпанії України для проведення передви-
борної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на 
підготовку та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року 
(додатки 1, 2).

2. Цю постанову надіслати редакціям газет «Голос України» та «Урядовий кур’єр» для 
оприлюднення шляхом опублікування у триденний строк з дня затвердження результа-
тів жеребкувань.

3. Цю постанову надіслати Національній раді України з питань телебачення і радіомов-
лення, Державному комітету телебачення і радіомовлення України та Національній сус-
пільній телерадіокомпанії України.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК 

Додаток 1 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 21 лютого 2019 року № 354

РЕЗУЛЬТАТИ ЖЕРЕБКУВАННЯ 
щодо надання кандидатам на пост Президента України ефірного часу  

на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі  
Суспільного телебачення Національної суспільної телерадіокомпанії України 

для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного 
бюджету України, виділених на підготовку та проведення чергових виборів 

Президента України 31 березня 2019 року 

Черго-
вість, 
визна-
чена 

жереб-
куван-

ням

Прізвище, ім’я (всі власні 
імена) та по батькові  

(за наявності)  
кандидата на пост  

Президента України

І етап ІІ етап

Дата  
трансляції

Час  
трансляції

Дата  
трансляції

Час  
трансляції

1 ТИМОШЕНКО 
Юрій Володимирович 01.03.2019 19:10-19:25 13.03.2019 19:10-19:25

2 БЕЗСМЕРТНИЙ 
Роман Петрович 01.03.2019 19:30-19:45 13.03.2019 19:30-19:45

3 ДОБРОДОМОВ 
Дмитро Євгенович 01.03.2019 19:49-20:04 13.03.2019 19:49-20:04

4
ДАНИЛЮК 
Олександр  
Володимирович

01.03.2019 20:08-20:23 13.03.2019 20:08-20:23

5 САДОВИЙ 
Андрій Іванович 02.03.2019 19:10-19:25 14.03.2019 19:10-19:25

6 ЖУРАВЛЬОВ 
Василь Миколайович 02.03.2019 19:30-19:45 14.03.2019 19:30-19:45

7 РИГОВАНОВ 
Руслан Олександрович 02.03.2019 19:49-20:04 14.03.2019 19:49-20:04

8 ЛЯШКО 
Олег Валерійович 02.03.2019 20:08-20:23 14.03.2019 20:08-20:23

9 СКОЦИК 
Віталій Євстафійович 03.03.2019 19:10-19:25 15.03.2019 19:10-19:25

10 КАРМАЗІН 
Юрій Анатолійович 03.03.2019 19:30-19:45 15.03.2019 19:30-19:45

11 ШЕВЧЕНКО 
Олександр Леонідович 03.03.2019 19:49-20:04 15.03.2019 19:49-20:04

12 БАЛАШОВ 
Геннадій Вікторович 03.03.2019 20:08-20:23 15.03.2019 20:08-20:23

13 ПОРОШЕНКО 
Петро Олексійович 04.03.2019 19:10-19:25 16.03.2019 19:10-19:25

14 БОЙКО 
Юрій Анатолійович 04.03.2019 19:30-19:45 16.03.2019 19:30-19:45

15 ВАЩЕНКО 
Олександр Михайлович 04.03.2019 19:49-20:04 16.03.2019 19:49-20:04

16 КОРНАЦЬКИЙ 
Аркадій Олексійович 04.03.2019 20:08-20:23 16.03.2019 20:08-20:23

17 ДЕРЕВ’ЯНКО 
Юрій Богданович 05.03.2019 19:10-19:25 17.03.2019 19:10-19:25

18 НОСЕНКО 
Сергій Михайлович 05.03.2019 19:30-19:45 17.03.2019 19:30-19:45

19 ВІЛКУЛ 
Олександр Юрійович 05.03.2019 19:49-20:04 17.03.2019 19:49-20:04

20 МУРАЄВ 
Євгеній Володимирович 05.03.2019 20:08-20:23 17.03.2019 20:08-20:23

21 ГАБЕР 
Микола Олександрович 06.03.2019 19:10-19:25 19.03.2019 19:10-19:25

22 ГНАП 
Дмитро Володимирович 06.03.2019 19:30-19:45 19.03.2019 19:30-19:45

23
МОРОЗ 
Олександр  
Олександрович

06.03.2019 19:49-20:04 19.03.2019 19:49-20:04

24 БОГОСЛОВСЬКА 
Інна Германівна 06.03.2019 20:08-20:23 19.03.2019 20:08-20:23

25 СОЛОВЙОВ 
Олександр Миколайович 07.03.2019 19:10-19:25 21.03.2019 19:10-19:25

26 НАСІРОВ 
Роман Михайлович 07.03.2019 19:30-19:45 21.03.2019 19:30-19:45

27 КИВА 
Ілля Володимирович 07.03.2019 19:49-20:04 21.03.2019 19:49-20:04

28 КРИВОНОС 
Сергій Григорович 07.03.2019 20:08-20:23 21.03.2019 20:08-20:23

29
ПЕТРОВ 
Володимир  
Володимирович

09.03.2019 19:10-19:25 23.03.2019 19:10-19:25

30
ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
Володимир  
Олександрович

09.03.2019 19:30-19:45 23.03.2019 19:30-19:45

31 ШЕВЧЕНКО 
Ігор Анатолійович 09.03.2019 19:49-20:04 23.03.2019 19:49-20:04

32 НАЛИВАЙЧЕНКО 
Валентин Олександрович 09.03.2019 20:08-20:23 23.03.2019 20:08-20:23

33 ТАРУТА 
Сергій Олексійович 10.03.2019 19:10-19:25 24.03.2019 19:10-19:25

34 БОГОМОЛЕЦЬ 
Ольга Вадимівна 10.03.2019 19:30-19:45 24.03.2019 19:30-19:45

35 КОШУЛИНСЬКИЙ 
Руслан Володимирович 10.03.2019 19:49-20:04 24.03.2019 19:49-20:04

36 ТИМОШЕНКО 
Юлія Володимирівна 10.03.2019 20:08-20:23 24.03.2019 20:08-20:23

37 ГРИЦЕНКО 
Анатолій Степанович 11.03.2019 19:10-19:25 26.03.2019 19:10-19:25

38 КРИВЕНКО 
Віктор Миколайович 11.03.2019 19:30-19:45 26.03.2019 19:30-19:45

39 КАПЛІН 
Сергій Миколайович 11.03.2019 19:49-20:04 26.03.2019 19:49-20:04

40 КУПРІЙ 
Віталій Миколайович 11.03.2019 20:08-20:23 26.03.2019 20:08-20:23

41 БОНДАР 
Віктор Васильович 12.03.2019 19:10-19:25 28.03.2019 19:10-19:25

42 СМЕШКО 
Ігор Петрович 12.03.2019 19:30-19:45 28.03.2019 19:30-19:45

43 НОВАК 
Андрій Яремович 12.03.2019 19:49-20:04 28.03.2019 19:49-20:04

44 ЛИТВИНЕНКО 
Юлія Леонідівна 12.03.2019 20:08-20:23 28.03.2019 20:08-20:23

Секретар Центральної виборчої комісії Н. БЕРНАЦЬКА
Додаток 2 

до постанови Центральної виборчої комісії 
від 21 лютого 2019 року № 354

РЕЗУЛЬТАТИ ЖЕРЕБКУВАННЯ 
щодо надання кандидатам на пост Президента України ефірного часу  
на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного 

радіо Національної суспільної телерадіокомпанії України для проведення 
передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету 

України, виділених на підготовку та проведення чергових виборів 
Президента України 31 березня 2019 року 

Черго-
вість, 
визна-
чена 

жереб-
куван-

ням

Прізвище, ім’я (всі власні 
імена) та по батькові  

(за наявності)  
кандидата на пост  

Президента України

І етап ІІ етап

Дата  
трансляції

Час  
трансляції

Дата  
трансляції

Час  
трансляції

1 КИВА 
Ілля Володимирович 01.03.2019 20:25-20:40 11.03.2019 21:44-21:59

2 ТИМОШЕНКО 
Юлія Володимирівна 01.03.2019 20:44-20:59 12.03.2019 20:25-20:40

3
ПЕТРОВ 
Володимир  
Володимирович

01.03.2019 21:07-21:22 12.03.2019 20:44-20:59

4 ЛЯШКО 
Олег Валерійович 01.03.2019 21:25-21:40 12.03.2019 21:07-21:22

5 САДОВИЙ 
Андрій Іванович 01.03.2019 21:44-21:59 12.03.2019 21:25-21:40

6 КРИВОНОС 
Сергій Григорович 02.03.2019 20:25-20:40 12.03.2019 21:44-21:59

7 НАСІРОВ 
Роман Михайлович 02.03.2019 20:44-20:59 13.03.2019 20:25-20:40

8 БОЙКО 
Юрій Анатолійович 02.03.2019 21:07-21:22 13.03.2019 20:44-20:59

9 СКОЦИК 
Віталій Євстафійович 02.03.2019 21:25-21:40 13.03.2019 21:07-21:22

10 БОНДАР 
Віктор Васильович 02.03.2019 21:44-21:59 13.03.2019 21:25-21:40

11 БЕЗСМЕРТНИЙ 
Роман Петрович 04.03.2019 20:25-20:40 13.03.2019 21:44-21:59

12 НОСЕНКО 
Сергій Михайлович 04.03.2019 20:44-20:59 14.03.2019 20:25-20:40

13 ГАБЕР 
Микола Олександрович 04.03.2019 21:07-21:22 14.03.2019 20:44-20:59

14 ГНАП 
Дмитро Володимирович 04.03.2019 21:25-21:40 14.03.2019 21:07-21:22

15 КОРНАЦЬКИЙ 
Аркадій Олексійович 04.03.2019 21:44-21:59 14.03.2019 21:25-21:40

16 ШЕВЧЕНКО 
Ігор Анатолійович 05.03.2019 20:25-20:40 14.03.2019 21:44-21:59

17 КОШУЛИНСЬКИЙ 
Руслан Володимирович 05.03.2019 20:44-20:59 15.03.2019 20:25-20:40

18
МОРОЗ 
Олександр  
Олександрович

05.03.2019 21:07-21:22 15.03.2019 20:44-20:59

19 РИГОВАНОВ 
Руслан Олександрович 05.03.2019 21:25-21:40 15.03.2019 21:07-21:22

20 СМЕШКО 
Ігор Петрович 05.03.2019 21:44-21:59 15.03.2019 21:25-21:40

21 БАЛАШОВ 
Геннадій Вікторович 06.03.2019 20:25-20:40 15.03.2019 21:44-21:59

22 ДЕРЕВ’ЯНКО 
Юрій Богданович 06.03.2019 20:44-20:59 16.03.2019 20:25-20:40

23 ЛИТВИНЕНКО 
Юлія Леонідівна 06.03.2019 21:07-21:22 16.03.2019 20:44-20:59

24 КРИВЕНКО 
Віктор Миколайович 06.03.2019 21:25-21:40 16.03.2019 21:07-21:22

25 ВАЩЕНКО 
Олександр Михайлович 06.03.2019 21:44-21:59 16.03.2019 21:25-21:40

26 ПОРОШЕНКО 
Петро Олексійович 07.03.2019 20:25-20:40 16.03.2019 21:44-21:59

27 КУПРІЙ 
Віталій Миколайович 07.03.2019 20:44-20:59 19.03.2019 20:25-20:40

28
ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
Володимир  
Олександрович

07.03.2019 21:07-21:22 19.03.2019 20:44-20:59

29 БОГОСЛОВСЬКА 
Інна Германівна 07.03.2019 21:25-21:40 19.03.2019 21:07-21:22

30 ВІЛКУЛ 
Олександр Юрійович 07.03.2019 21:44-21:59 19.03.2019 21:25-21:40

31 ЖУРАВЛЬОВ 
Василь Миколайович 08.03.2019 20:25-20:40 19.03.2019 21:44-21:59

32 НОВАК 
Андрій Яремович 08.03.2019 20:44-20:59 21.03.2019 20:25-20:40

33 БОГОМОЛЕЦЬ 
Ольга Вадимівна 08.03.2019 21:07-21:22 21.03.2019 20:44-20:59

34 КАРМАЗІН 
Юрій Анатолійович 08.03.2019 21:25-21:40 21.03.2019 21:07-21:22

35 ГРИЦЕНКО 
Анатолій Степанович 08.03.2019 21:44-21:59 21.03.2019 21:25-21:40

36 КАПЛІН 
Сергій Миколайович 09.03.2019 20:25-20:40 21.03.2019 21:44-21:59

37 НАЛИВАЙЧЕНКО 
Валентин Олександрович 09.03.2019 20:44-20:59 26.03.2019 20:25-20:40

38
ДАНИЛЮК 
Олександр  
Володимирович

09.03.2019 21:07-21:22 26.03.2019 20:44-20:59

39 ШЕВЧЕНКО 
Олександр Леонідович 09.03.2019 21:25-21:40 26.03.2019 21:07-21:22

40 ТАРУТА 
Сергій Олексійович 09.03.2019 21:44-21:59 26.03.2019 21:25-21:40

41 СОЛОВЙОВ 
Олександр Миколайович 11.03.2019 20:25-20:40 28.03.2019 20:25-20:40

42 ТИМОШЕНКО 
Юрій Володимирович 11.03.2019 20:44-20:59 28.03.2019 20:44-20:59

43 ДОБРОДОМОВ 
Дмитро Євгенович 11.03.2019 21:07-21:22 28.03.2019 21:07-21:22

44 МУРАЄВ 
Євгеній Володимирович 11.03.2019 21:25-21:40 28.03.2019 21:25-21:40

Секретар Центральної виборчої комісії Н. БЕРНАЦЬКА

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

 

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті
F22GL41463 Права вимоги за Договором про надання кредиту на умовах овердрафту з використанням корпоративної карт-

ки НСМЕП №990218592 ОК від 22.09.2008. Без застави
F22GL41464 Права вимоги за Договором про надання кредиту на умовах овердрафту з використанням корпоративної карт-

ки НСМЕП №990216837 ОК від 04.08.2008. Без застави
F22GL41465 Права вимоги за Договором про надання кредиту на умовах овердрафту з використанням картки НСМЕП 

№990216448 ОК від 28.07.2008. Без застави
F22GL41466 Права вимоги за Договором про надання кредиту на умовах овердрафту з використанням картки НСМЕП 

№990218778 ОК від 30.09.2008. Без застави
F22GL41467 Права вимоги за Договором кредиту за овердрафтом №078/07 від 12.03.2007. Без застави

F22GL41468 Права вимоги за Договором кредиту №29 від 22.02.2006. Без застави

F22GL41469 Права вимоги за Договором кредиту №70 від 24.01.2007 (без застави). Права вимоги за Договором кредитної 
лінії №76 від 27.03.2007 (без застави). Права вимоги за Договором поновлювальної кредитної лінії №92  
від 03.07.2007 (без застави)

F22GL41470 Права вимоги за Договором кредиту №698/КД/2006 від 15.09.2006. Без застави

F22GL41471 Права вимоги за Договором кредиту за овердрафтом №109/07 від 16.06.2007. Без застави

F22GL41472 Права вимоги за Договором кредиту за овердрафтом №208Ф від 31.10.2007. Без застави

F22GL41473 Права вимоги за Договором кредиту за овердрафтом №022/08 від 14.03.2008. Без застави

F22GL41474 Права вимоги за Договором кредиту за овердрафтом №076/07 від 28.02.2007. Без застави

F22GL41475 Права вимоги за Договором кредиту №2787 від 28.12.2006 (без застави). Права вимоги за Договором креди-
ту №1155  
від 16.06.2007 (без застави)

F22GL41476 Права вимоги за Кредитним договором №28 від 04.03.2008. Без застави

F22GL41477 Права вимоги за Договором кредиту №1377 від 12.07.2007. Без застави

F22GL41478 Права вимоги за кредитним договором №55 від 25.02.2008. Без застави

F22GL41479 Права вимоги за Договором про надання кредиту на умовах овердрафту з використанням корпоративної карт-
ки НСМЕП №990217864 ОК від 28.08.2008. Без застави

Дата проведення відкритих торгів    18.03.2019
(аукціону)/електронного аукціону   
Електронна адреса для доступу до відкритих                www.prozorro.sale
торгів (аукціону)/електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/    Точний час початку проведення відкритих торгів
електронного аукціону    (аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту 
      вказується на веб-сайті www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лота    http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» 
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 30968986
3. Місцезнаходження 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22 
4. Міжміський код, телефон та факс 0444997766, 0444997760
5. Електронна поштова адреса AShevkoplyas@alfaic.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації

www.alfaic.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
20.02.2019 року вiд ABH Ukraine Limited — акцiонера ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» емiтентом отримано 

повiдомлення вiд 14.02.2019 року (вх. № 1065/10-18У) про замiну Члена Наглядової Ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАН-
НЯ» - представника акцiонера ABH Ukraine Limited, а саме: вiдкликано (припинено повноваження) Члена Наглядової Ра-
ди ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» — представника акцiонера ABH Ukraine Limited Хмеленка Юрiя Олексiйовича. Осо-
ба не надала згоди на розкриття iнших (в т.ч. паспортних) даних. Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в статут-
ному капiталi ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» — 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини в осо-
би вiдсутнi. Хмеленко Ю. О. перебував на посадi Члена Наглядової Ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» з 13.10.2017 р. 
по 19.02.2019 р. Повiдомлення не мiстить обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб ПрАТ «СК «АЛЬФА 
СТРАХУВАННЯ». 

20.02.2019 року вiд ABH Ukraine Limited — акцiонера ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» емiтентом отримано 
повiдомлення вiд 14.02.2019 року (вх. № 1065/10-18У) про замiну Члена Наглядової Ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАН-
НЯ» — представника акцiонера ABH Ukraine Limited, а саме: набуття повноважень Члена Наглядової Ради ПрАТ «СК «АЛЬФА 
СТРАХУВАННЯ» — представника акцiонера ABH Ukraine Limited Леготiна Георгiя Сергiйовича. Особа не надала згоди на роз-
криття iнших (в т.ч. паспортних) даних. Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в статутному капiталi ПрАТ «СК «АЛЬ-
ФА СТРАХУВАННЯ» — 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини в особи вiдсутнi. Протягом останнiх 
п’яти рокiв особа обiймала посаду Директора по стратегiчному плануванню Фiлiала компанiї «СиТиЭф Консалтанси Лими-
тед» (Гибралтар). Повiдомлення не мiстить обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб ПрАТ «СК «АЛЬФА 
СТРАХУВАННЯ». Члена Наглядової Ради призначено до закiнчення строку повноважень, на який було обрано замiненого 
Члена Наглядової Ради, тобто до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ».

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 

відповідальність згідно із законодавством.     
2. Найменування посади             Гевель Iрина Вiталiївна 
Голова Правлiння                                    (підпис)                   (ініціали та прізвище керівника)
                  20.02.2019
                     (дата)
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оголошення
Акціонеру 

ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 

ПубЛІчНОгО АкцІОНЕРНОгО ТОВАРиСТВА  
«ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС»

ПублічнЕ акціонЕрнЕ товариство «ПолтаваПлЕМсЕрвіс» 
(далі — товариство), ідентифікаційний код — 00703167, місцезнахо-
дження — україна, 38782, Полтавська область, Полтавський район,  
село Горбанівка, вулиця Миру, будинок 1, повідомляє про проведен-
ня чергових Загальних зборів (надалі — Загальні збори), які відбу-
дуться 28 березня 2019 року о 10:00 год. за адресою: 38782, Пол-
тавська область, Полтавський район, село Горбанівка, вулиця Миру,  
будинок 1, 1 поверх, актовий зал.

Перелік питань, що виносяться на голосування разом з проектом  
рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, 

включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.
Проект рішення № 1: створити лічильну комісію Загальних зборів у 

складі 3 (трьох) осіб та обрати до її складу  наступних осіб:
Голова лічильної комісії: кузнецова надія вікторівна; 
члени лічильної комісії: Манойло ірина іванівна та чикріз ніна ва-

силівна. 
2. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів.
Проект рішення № 2: Затвердити наступний порядок проведення За-

гальних зборів:
• Доповідь з питання – до 10 хвилин. виступ – до 3 хвилин;
• Збори планується провести протягом 90 хвилин, без перерви;
• Запитання та пропозиції, що пов’язані з порядком денним Збо-

рів, подавати до Президії через секретаря Зборів у письмовому ви-
гляді з обов’язковим зазначенням особи, якій вони адресуються, та 
з підписом і прізвищем акціонера-автора питання чи пропозиції. Про-
позиції та запитання в іншій формі не приймаються та не розгляда-
ються, за винятком пропозицій головуючого. Запитання, що не сто-
суються порядку денного, розглядаються після вирішення питань по-
рядку денного;
• Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голо-

сування;
• акціонер або представник акціонера має право не брати участі в 

голосуванні;
• Підрахунок голосів в залі проведення Зборів проводять члени лі-

чильної комісії;
• акціонер або представник акціонера має право залишити  зал до 

закінчення Зборів. При цьому   голоси, що він представляє, не будуть 
обліковуватись при визначенні результатів голосування.

3. Розгляд звіту Правління Товариства за результатами діяльнос-
ті Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами 
його розгляду.

Проект рішення № 3:
1. Звіт Правління товариства за результатами діяльності товариства 

за 2018 рік затвердити;
2. рекомендувати Правлінню товариства більш тісно взаємодіяти 

із наглядовою радою товариства у вирішенні питань, що стосуються 
господарської діяльності товариства.   

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Това-
риства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення № 4: визнати роботу Правління товариства за 2018 
рік задовільною.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної ко-
місії Товариства за результатами проведених перевірок у 2018 році.

Проект рішення № 5: Звіт ревізійної комісії товариства за результа-
тами проведених перевірок у 2018 році затвердити та визнати роботу 
ревізійної комісії товариства за 2018 рік задовільною.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за результатами ді-
яльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за резуль-
татами його розгляду.

Проект рішення № 6: 
1. Звіт наглядової ради товариства за результатами діяльності то-

вариства за 2018 рік затвердити;
2. рекомендувати наглядовій раді товариства посилити контроль за 

діяльністю Правління товариства. 
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ра-

ди Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.
Проект рішення № 7: визнати роботу наглядової ради товариства за 

2018 рік задовільною.
8. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 

2018 рік та порядку розподілу прибутку/покриття збитку Товариства 
за 2018 рік.

Проект рішення № 8:
1. річну фінансову звітність товариства за 2018 рік затвердити;
2. За результатами господарської діяльності товариства за 2018 рік 

товариство отримало збиток у сумі 766,0 тис. грн. Збиток товариства 
за 2018 рік покрити за рахунок господарської діяльності товариства у 
2019 році.

3. Дивіденди за 2018 рік акціонерам товариства не виплачувати.
9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік та на-

прямків діяльності на 2019 рік.
Проект рішення № 9:
1. річний звіт товариства за 2018 рік затвердити; 
2. напрямки діяльності товариства на 2019 рік затвердити.
10. Про розгляд висновку зовнішнього аудиту щодо фінансової 

звітності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за резуль-
татами його розгляду. 

Проект рішення № 10: 
1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту щодо фінансової звіт-

ності товариства за 2018 рік, що було складено товариством з об-
меженою відповідальністю «січень-аудит» (ідентифікаційний код 
32996030, номер i дата видачi свiдоцтва про включення до реєстру ау-
диторських фiрм та аудиторiв, виданого аПу №3422 вiд 24.06.2004 ро-
ку рiшення №136 аПу);

2. рекомендувати ревізійній комісії товариства посилити внутрішній 
контроль за фінансовою діяльністю товариства.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.

Проект рішення № 11: схвалити укладення товариством протягом 
року з дня прийняття даного рішення значних правочинів наступного 
характеру та граничної сукупної вартості:

– характер правочинів: купівля-продаж нерухомого майна, рухомо-
го майна, товарів, у т.ч. на умовах комісії, посередницькі послуги, взят-
тя на себе фінансових  зобов’язань, в т.ч. шляхом укладення кредит-
них договорів різних видів, договорів поруки, майнової поруки, гаран-
тії, застави, надання/отримання позик, надання/отримання поворотної/
безповоротної відсоткової/безвідсоткової фінансової допомоги;

– гранична сукупна вартість правочинів: 50 000 000,00 (п’ятдесят 
мільйонів) гривень 00 копійок без ПДв.

Доручити Голові Правління товариства вирішити інші питання, 
пов’язані з виконанням даного рішення Загальних зборів, та надати 
повноваження на укладання відповідних правочинів.

12. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ра-
ди Товариства.

Проект рішення № 12: Припинити повноваження Голови та членів 
наглядової ради товариства:

голова наглядової ради: громадянин україни бікеєв Роман Вікторо-
вич (реєстраційний номер облікової картки 2739013714).

члени наглядової ради: 
– Громадянка україни Деркач інна володимирівна (незалежний ди-

ректор) (реєстраційний номер облікової картки 3165316364);
– Громадянка україни сластьон світлана валеріївна (незалежний 

директор) (реєстраційний номер облікової картки 3007518504);
– Громадянка україни карамушка тетяна володимирівна (реєстра-

ційний номер облікової картки 2605804668);
– Громадянин україни клемазов володимир Миколайович (реєстра-

ційний номер облікової картки 2960312978).
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:
члени Наглядової ради Товариства:
– Громадянин україни бікеєв роман вікторович (реєстраційний но-

мер облікової картки 2739013714);
– Громадянка україни Гамза тетяна вікторівна (незалежний дирек-

тор) (реєстраційний номер облікової картки 3427406168);
– Громадянка україни Яценко олена володимирівна (незалежний 

директор) (реєстраційний номер облікової картки 3203512108);
– Громадянка україни карамушка тетяна володимирівна (реєстра-

ційний номер облікової картки 2605804668);
– Громадянин україни клемазов володимир Миколайович (реєстра-

ційний номер облікової картки 2960312978).
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укла-

датимуться з членами Наглядової ради Товариства та уповноважен-
ня особи на їх укладання.

Проект рішення № 14: 
– затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами наглядової ради товариства; 
– уповноважити Голову Правління товариства Грабка валентина 

анатолійовича на укладання цивільно-правових договорів з членами 
наглядової ради товариства;

– зобов’язати Голову Правління товариства Грабка валентина ана-
толійовича укласти цивільно-правові договори з членами наглядової 
ради товариства протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття 
даного рішення.

15. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комі-
сії Товариства.

Проект рішення № 15: Припинити повноваження Голови та членів 
ревізійної комісії товариства:

голова Ревізійної комісії: Громадянка україни Шепель лариса ста-
ніславівна  (реєстраційний номер облікової картки 2327004828).

члени Ревізійної комісії Товариства:
– Громадянка україни сільнича ірина олексіївна (реєстраційний но-

мер облікової картки 2769107045);
– Громадянин україни Гайдабура василь Павлович (реєстраційний 

номер облікової картки 2208007258).
16. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Перелік кандидатів до складу ревізійної комісії товариства:
голова Ревізійної комісії Товариства:
– Громадянка україни Зєнкова вікторія вікторівна (реєстраційний 

номер облікової картки 3168513381);
члени Ревізійної комісії Товариства:
– Громадянка україни сільнича ірина олексіївна (реєстраційний но-

мер облікової картки 2769107045);
– Громадянин україни Гайдабура василь Павлович (реєстраційний 

номер облікової картки 2208007258).
17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укла-

датимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства та 
уповноваження особи на їх укладання.

Проект рішення № 17: 
– затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з Головою та членами ревізійної комісії товариства; 
– уповноважити Голову Правління товариства Грабка валентина 

анатолійовича на укладання цивільно-правових договорів з Головою 
та членами ревізійної комісії товариства;

– зобов’язати Голову Правління товариства Грабка валентина ана-
толійовича укласти цивільно-правові договори з Головою та членами 
ревізійної комісії товариства протягом 10 (десяти) робочих днів з дати 
прийняття даного рішення.

акціонер товариства має право ознайомитись з матеріалами (про-
екти рішень, документи, необхідні для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, тощо…), з якими він може ознайомитися під час під-
готовки до Загальних зборів, отримати письмові відповіді на письмо-
ві запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів, на наступний робочий день з дати отри-
мання товариством запиту акціонера про необхідність отримання ма-
теріалів для підготовки до Загальних зборів, з понеділка по п’ятницю, 
з 9:30 до 17:00 год.,  за адресою: україна, 38782, Полтавська область, 
Полтавський район, село Горбанівка, вулиця Миру, будинок 1, а в день 
проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення та протя-
гом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання товариством запиту акці-
онера про надання письмових відповідей щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загаль-
них зборів, у разі якщо більший строк не необхідний для підготовки 
відповідної письмової відповіді, про що акціонера буде додатково бу-
де повідомлено протягом 2 (двох) робочих днів із зазначенням нового 
строку надання відповідної письмової відповіді.

Запит про отримання матеріалів, які акціонер може отримати під час 
підготовки до Загальних зборів, повинен містити:
• П.і.б. (найменування) акціонера;
• кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;
• Перелік матеріалів, які необхідні акціонеру, для підготовки до За-

гальних зборів.
Запит про надання письмових відповідей щодо питань, включених 

до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного за-
гальних зборів, повинен містити:
• П.і.б. (найменування) акціонера;
• кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;
• Запитувана інформація щодо питань, включених до проекту по-

рядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матері-

алами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до За-
гальних зборів, за вчасне повідомлення акціонерів про проведення та 
про зміни у порядку денному Загальних зборів, надання письмових 
відповідей на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного за-
гальних зборів до дати проведення загальних зборів — Голова Прав-
ління Грабко валентин анатолійович.

 адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го, порядку денного, а також повідомлення про проведення загаль-
них зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих ак-
цій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається пові-
домлення про проведення загальних зборів та станом на дату скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах, перелік документів, що має надати акціонер  (представник акціо-
нера) для його участі у загальних зборах: http://poltavaplemservis.pl.ua 

реєстрація акціонерів товариства для участі у Загальних зборах 
проводиться в день проведення загальних зборів з 09 години 00 хви-
лин по 09 годину 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів 
акціонерів. 

Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у Загаль-
них зборах, згідно з яким буде проводитися реєстрація акціонерів для 
участі у Загальних зборах, складатиметься станом на 24.00 год. 24 бе-
резня 2019 року.

Для реєстрації учасникам Загальних зборів необхідно мати при собі 
паспорт або документ, що його замінює; представникам акціонерів та 
юридичним особам – паспорт або документ, що його замінює, та до-
віреність, оформлену у відповідності до чинного законодавства укра-
їни або копія документу (протокол, наказ) про призначення керівника 
юридичної особи.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:
–  акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-

вання на загальних зборах одному або декільком своїм представ-
никам. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а та-
кож може посвідчуватися депозитарною установою у встановле-
ному національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами. Дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах акці-
онерного товариства може містити завдання щодо голосування, 
тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазна-
ченням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголо-
сувати. Під час голосування на загальних зборах представник по-
винен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голо-
сування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд. акціонер має право у будь-який 
час відкликати чи замінити свого представника на загальних збо-
рах акціонерного товариства. надання довіреності на право учас-
ті та голосування на загальних зборах не виключає право участі на 
цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника. 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону україни «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008,  № 514-VI, 
якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про 
проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі пра-
ва можуть використовуватись:

–  від дати надіслання повідомлення про проведення загальних збо-
рів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство 
повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час 
та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів — 
також у місці їх проведення. у повідомленні про проведення за-
гальних зборів вказуються конкретно визначене місце для озна-
йомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами. у разі якщо порядок денний загальних зборів передба-
чає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону україни 
«Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно на-
дати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору 
про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбачено-
го статтею 69 Закону україни «Про акціонерні товариства». умови 
такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні 
бути єдиними для всіх акціонерів.

–  акціонерне товариство до початку загальних зборів у встанов-
леному ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на 
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проек-
ту порядку денного загальних зборів та порядку денного загаль-
них зборів до дати проведення загальних зборів. акціонерне това-
риство може надати одну загальну відповідь на всі запитання од-
накового змісту.

–  кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів то-
вариства, кількість яких не може перевищувати кількісного скла-
ду кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 
днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товари-
ства, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізні-
ше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропо-
зиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропози-
ції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товари-
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кан-
дидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кан-
дидат пропонується на посаду члена наглядової ради — незалеж-
ного директора.

інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ра-
ди акціонерного товариства відповідно до вищенаведеного абзацу, 
обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосуван-
ня напроти прізвища відповідного кандидата.

–  кожний акціонер має право оскаржити рішення товариства про 
відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денно-
го до суду, однак таке оскарження  не зупиняє проведення загаль-
них зборів. суд за результатами розгляду справи може постано-
вити рішення про зобов’язання товариства провести загальні збо-
ри з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було 
безпідставно відмовлено акціонеру. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2018 рік (тис. грн.)

найменування показника
період

попередній
2017 р.

звітний
2018 р.

усього активів 9578 17095
основні засоби 2439 2
Довгострокові фінансові інвестиції 62 62
Запаси 2214 2453
сумарна дебіторська заборгованість 3908 14272
Грошові кошти та їх еквіваленти 34 121
нерозподілений прибуток 5433 4622
власний капітал 7749 6983
статутний капітал 2144 2144
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 1829 10112
чистий прибуток +(збиток-) +897 -766
середньорічна кількість акцій (ел.) 8577720 8577720
кількість власних акцій, викуплених  
протягом періоду 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-

чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 52 40

Голова Правління В. А. Грабко

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 ЛЮТОГО
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Oбласть Нiч День

Київська -4 -9 +2 -3
Житомирська -4 -9 -2 +3
Чернігівська -5 -10 +2 -3
Сумська -10 -15 +2 -3
Закарпатська -4 -9 +2 -3
Рівненська -3 -8 0 +5
Львівська -4 -9 0 +5
Івано-Франківська -6 -11 0 +5
Волинська -3 -8 0 +5
Хмельницька -4 -9 +2 -3
Чернівецька -4 -9 -2 +3
Тернопільська -4 -9 +2 -3
Вінницька -4 -9 -2 +3

Oбласть Нiч День

Черкаська -5 -10 +2 -3
Кіровоградська -4 -9 +2 -3
Полтавська -7 -12 +2 -3
Дніпропетровська -6 -11 +2 -3
Одеська -4 -9 0 +5
Миколаївська -4 -9 0 +5
Херсонська -4 -9 +2 -3
Запорізька -4 -9 +2 -3
Харківська -11 -16 +1 -4
Донецька -10 -15 +1 -4
Луганська -10 -15 +1 -4
Крим -4 -9 +2 -3
Київ -5 -7 -1 +1

Укргiдрометцентр

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
uk

rin
fo

rm
.u

a

У Кримках — 
новий спортзал

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. Урок фізичної культури для школярів Кримків-
ського НВК у Шполянському районі на Черкащині недавно 
вперше відбувся в новому спортивному залі. Приміщення для 
занять спортом тут облаштували за кошти державного і місь-
кого бюджетів. На врочисте відкриття спортзалу завітали голо-
ва міської громади Сергій Кравченко та інші почесні гості. 

Для облаштування спортзалу відвели частину приміщення 
Кримківської філії центру культури та дозвілля, яка потребува-
ла значного ремонту. На підведення опалення, реконструкцію 
зали, облаштування роздягальні та придбання спортивного ін-
вентарю витратили близько 360 тисяч гривень. 

Учні Кримківського НВК із задоволенням відвідують уроки 
фізкультури в новому спортзалі. Вони мають змогу тренувати-
ся і в позаурочний час. Увечері для всіх охочих школярів пра-
цює спортивний гурток під керівництвом учителя фізичного ви-
ховання Юрія Шевченка.Тиждень угорських страв збирає гурманів

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ЗАПРОШЕННЯ В ГАСТРО-
ТУР. Перкельт, паприкаш, га-
ласле, фезелек, ташколевеш, 
галушки шомлої і варгабе-
леш. Деінде ці слова виклика-
ють розгубленість, бо що озна-
чають — не відомо. На Закар-
патті ж не лише добре обізна-
ні з ними, а… їх їдять. Бо це не 
якісь ексклюзиви, а традицій-
ні страви угорської кухні. Ску-
штувавши, ними смакують усі 
гості краю за Карпатами. 

Щоб популяризувати здо-
бутки національної кухні угор-
ців, демонструвати туристам 
народні традиції, громадська 
спілка «Закарпатська угор-
ська туристична рада» вже 
всьоме проводитиме тиждень 

угорських страв. Акція, що ва-
бить у край туристів, робить 
доступнішим відвідування за-
кладів громадського харчуван-
ня, розпочинається останньо-
го дня лютого. Цей день, як і 
в попередні роки, оголошують 

як «жирний четвер». У тих рес-
торанах, барах, кав’ярнях, ко-
трі приєдналися до акції, стра-
ви подешевшають наполови-
ну. В інші дні — 1, 2 і 3 берез-
ня — усі гості харчуватимуть-
ся зі 25-відсотковою знижкою. 

Для алкоголю жодних знижок 
не передбачено.

Відомо вже про 25 закла-
дів, що долучилися до тижня 
угорських страв. Щоб надати 
акції святковості, вони видру-
кували особливі меню із сим-
волікою акції, в яке входити-
муть перші, другі страви, а та-
кож десерти.

Тож усі, хто протягом тиж-
ня угорських страв будуть гос-
тями закладів харчування, що 
розташовані здебільшого в 
Берегівському, Виноградів-
ському та Ужгородському ра-
йонах, зможуть і заощадити, 
і відчути смак їжі в угорській 
етнічній традиції. За словами 
членів громадської спілки «За-
карпатська угорська туристич-
на рада», замовлення на ці дні 
вже активно надходять.

Перекуємо ленінську 
бронзу на арт-об’єкти

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ІНІЦІАТИВА. Благодійний фонд «Слов’янська мрія» запро-
понував створити десять невеличких скульптур, використав-
ши бронзу з пам’ятника Леніну, який демонтували в центрі 
Слов’янська ще влітку 2015 року. Семитонна скульптура вож-
дя світового пролетаріату тривалий час зберігалася на тери-
торії одного з місцевих АТП, а тому з’явилася ідея нарешті її 
використати: переплавити, виготовити і встановити у скве-
рах, парках і на площах арт-об’єкти, які позитивно вплинуть на 
імідж міста-курорту й залучення туристів. Електронну петицію 
з такою пропозицією вже зареєстровано на сайті Слов’янської 
міської ради, й у разі підтримки тутешніх жителів місцева вла-
да ще має провести відповідне опитування і визначитися, які 
саме скульптури виготовити з ленінської бронзи і де їх встано-
вити. Поки що розпочалося тільки обговорення ініціативи: після 
оприлюднення на сайті за кілька днів проект підтримали всього 
18 осіб. А щоб набрати потрібні 250, у слов’янців ще є 88 днів. 

Лялька допоможе 
знайти пару чи одужати
ОБЕРЕГИ. Майстриня з Вижниччини відроджує 
старовинну традицію створення мотанок

Надія МАКУШИНСЬКА 
для «Урядового кур’єра»

Галина Стринада з буко-
винського села Чорно-

гузи здобула у вижниць-
кому коледжі професію 
вишивальниці, однак ва-
било її виготовлення ляль-
ки. Надто що це лялька-
оберіг. «Хотілося доне-
сти до людей, наскільки 
це давня і важлива тради-
ція для нашого народу, — 
каже пані Галина. — Без 
ляльок-мотанок ніколи не 
обходилися в родині, три-
мали їх на почесному місці 
в хаті. Коли хтось заходив 
до світлиці, його увагу од-
разу привертала лялечка, 
захищала від зурочення, 
особливо берегла дитину». 

За словами майстрині, 
усі ляльки слугували сво-
єрідними талісманами до-
му. Були їх різновиди. Од-
ні — на багатство, інші — 
на вірне кохання, що нази-
валися нерозлучниками, 
бо мали одну спільну руку. 
Лялька-подорожниця за-
вжди щасливо повертала 
власника з далеких доріг 
до рідного порога, її часто 
давали чоловікам, які ви-
рушали на війну. Є мате-
ринські обереги — їх ро-
били або як замовляння 
на народження дитини чи 
близнят, або для породіл-
лі. Ляльки робили на вро-
жай, заклинання дощу, 
здоров’я, достаток тощо.

— Не знаю, що важли-
віше: чи то лялька прино-
сить щастя, чи то людина 
себе програмує на бажані 
події, — міркує майстриня. 
— Але нерідко так буває, 
що хтось замовить ляльку, 
і невдовзі в його житті ста-
ється те, про що так дов-
го мріяв. Якось одна жінка 

замовила нерозлучників 
з дитям на руках, бо хоті-
ла і пару знайти, і дитин-
ку народити. Так і сталося. 
Одразу після заміжжя за-
вагітніла. Дехто замовляє 
ляльку з дитям на руках у 
рожевому чи блакитному 
сповитку залежно від того, 
мріє мати хлопчика чи ді-
вчинку. Коли робиш ці обе-
реги з натхненням, добри-
ми побажаннями, то, ма-
буть, ця енергетика і пе-
редається тій людині, яка 
матиме ляльку вдома. 

Це гарний подарунок і 
для дітей, і для дорослих. 
Мотанки були не просто 
іграшками. Цю лялечку 
мати клала в колиску. Ви-
готовляла зі старої сороч-
ки, зберігши елементи ви-
шивки. Часто її наповню-

вали запашним зіллям, від 
чого дитина краще спа-
ла. Потім дитина вироста-
ла і передавала мотанку 
власним дітям як родин-
ний оберіг.

Створювали мотанку за 
чіткими правилами, пояс-
нює майстриня. Її не ши-
ли, а тільки намотува-
ли нитку на скручені вал-
ки тканини, з яких фор-
мували тулуб. Голкою не 
торкалися ляльки: зши-
вати чи прикрашати ви-
шивкою дозволено хіба що 
одяг, але в жодному разі не 
кололи сам оберіг. Так са-
мо не дозволяли стригти 
її чи в’язати на ній вузли-
ки. Вважали, що так мож-
на зав’язати собі долю. То-
му частини ляльки фор-
мували і скріплювали, ту-

го намотуючи нитку за го-
динниковою стрілкою, а 
кінець нитки просто обри-
вали. 

— На обличчі ляльки-
мотанки обов’язково ро-
били сакральний хрест. 
Також намотували йо-
го за годинниковою стріл-
кою з ниток різного ко-
льору, — каже пані Гали-
на. — Це сильний оберіг 
— знак Сонця, що симво-
лізує зв’язок між небом і 
землею, предків із сучас-
никами.

Одягали ляльку в на-
родне вбрання: робили со-
рочечку, поясом кріпи-
ли спідницю, голову замо-
тували хусточкою. А весь 
процес супроводжували 
добрими побажаннями і 
молитвою.

Галина Стринада привозила колекцію ляльок на ярмарок до Дня міста Чернівці

Угорці Закарпаття 
запрошують 
на тиждень 
національних страв
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