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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 27 лютого 2019 року
USD 2698.2628 EUR 3065.4964 RUB 4.1121 / AU 358207.88 AG 4305.08 PT 230161.82 PD 412294.56

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Г’Ю МІНГАРЕЛЛІ: 
«Україна —  

це поле битви  
в інформаційній війні, 

найбільша мішень 
дезінформаційної 
кампанії Кремля».

Більше власного газу — 
менша ціна

МЕТА. Одне зі стратегічних завдань уряду — досягнен-
ня енергетичної незалежності та перехід від імпортера пали-
ва до ймовірного експортера ресурсів у майбутньому. На дум-
ку Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, яку він висловив 
під час X Міжнародного енергетичного форуму, забезпечення 
повного обсягу потреб власним газом дасть змогу запровади-
ти нові формули справедливого ціноутворення. За найближчі 
п’ять років можна забезпечити країну ресурсами, досягти стій-
кості енергогалузі й закріпити енергонезалежність. Тому будь-
яке гальмування програми нарощування видобутку газу — річ 
неприпустима, повідомляє департамент інформації та комуні-
кацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Крім того, влада докладає чимало зусиль заради макси-
мального відкриття для всіх учасників галузі енергоресурсів та 
залучення нових гравців на цей важливий для нашої країни ри-
нок. Тож відкритість і прозорість роботи Державної служби гео-
логії та надр Прем’єр вважає ключовим елементом змін правил 
гри на енергетичному ринку.

40 220,1 тис. грн
витратить цьогоріч Міноборони на 

фінансування п’яти багатонаціональних 
військових навчань на території України 

та за її межами 

Крим продовжує опір 
російській окупації
СУМНА ДАТА. 26 лютого 2014 року в Сімферополі відбувся 
багатотисячний мітинг кримських татар і проукраїнських 
активістів на підтримку територіальної цілісності України 

Посол ЄС в Україні про необхідність протидії фейкам, 
які РФ продукуватиме з неабиякою силою напередодні 
виборів 
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ПІДПРИЄМНИЦТВО

Вітчизняні виробники 
олійних культур потерпають 
від штучно створеної 
колізії з відшкодуванням 
експортного ПДВ

На Рівненщині представники всіх 
зацікавлених сторін обговорили,  
як збалансувати інтереси 
платників податків і держави 
задля загального розвитку 
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Тоді з ініціативи 
Меджлісу зібралося 

близько 12 тисяч крим-
ських татар. Вони трима-
ли свої національні пра-
пори та прапори Укра-
їни, скандуючи: «Сла-
ва Україні — Героям 
слава!», «Банду геть!», 
«Крим — Україна!» На 
противагу їм було орга-
нізовано мітинг «Русско-
го єдінства», керований 
поплічниками російських 
окупантів.

Унаслідок спровокова-
них ними сутичок двоє 
людей загинуло, кілька 
десятків зазнали пора-
нень. Згодом, після оку-
пації півострова, СКР 
порушив за цим фак-
том кримінальну спра-
ву («справа 26 лютого»), 
влаштувавши політич-
не судилище зокрема над 
Ахтемом Чийгозом.

Після п’яти років анек-
сії ситуація на півострові 
досі напружена: окупан-
ти обрали тактику заля-
кування й терору місце-
вого населення, нагадує 
Укрінформ. Там заборо-
нено діяльність Меджлі-
су, хвиля за хвилею про-
ходять репресії, обшуки 
й незаконні затримання. 

Інтерв’ю з першим заступ-
ником міністра інформ-
політики Еміне Джапа-
ровою читайте на стор.

Створюємо армію, здатну захистити народ  
і державу
РЕФОРМА ЗСУ. Сплативши високу ціну за помилки минулого, готові дати відсіч агресорові 

Любов ДМИТРЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Українські Збройні сили 
сьогодні повністю здатні 

захистити територію держави 
та український народ, а наша 
армія поступово переходить до 
стандартів НАТО в озброєнні й 
реформуванні системи управ-

ління. Про це Президент Пе-
тро Порошенко заявив під час 
виступу на оперативному збо-
рі керівного складу Збройних 
сил. 

«Як Президент, Верховний Го-
ловнокомандувач Збройних сил 
можу з упевненістю стверджу-
вати: сьогодні в Україні є армія, 
яка здатна захистити нашу зем-

лю, нашу державу, народ», — на-
голосив Петро Порошенко. І на-
гадав, що від початку росій-
ської агресії проти нашої кра-
їни минуло вже п’ять років. 2

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

ДОКУМЕНТИ

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів  
(права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: 1. F91GL41889; 2. F91GL41890
Короткий опис активів 
(майна) в лоті

1. Право вимоги за кредитним  
договором №77.2/ІЗ-269.07.1  
від 25.07.2007 р., укладеним  
з фізичною особою.  
Забезпечення: земельна  
ділянка 0,15 га в Київській обл.,  
с. Петрівське.
2.Право вимоги за кредитним  
договором №28.4/ІЖ-038.07.1 від 
20.06.2007 р., укладеним з фізичною 
особою. Забезпечення: квартира  
в м. Ялта, АР Крим.

Електронна адреса для 
доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення  
відкритих торгів  
(аукціону)/електронного 
аукціону: 

20.03.2019

Час проведення відкри-
тих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

Точний час початку проведення від-
критих торгів (аукціону)/електронного 
аукціону по кожному лоту вказується 
на веб-сайті www.prozorro.sale 

Детальна інформація 
щодо лота

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/160-at-rodovid-bank/ 
41689-asset-sell-id-191292

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 «Компанiя Ензим»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 00383320
3. Місцезнаходження 79014, м. Львiв, вул. Личакiвська, 232
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 298-98-05 (032) 298-98-07
5. Електронна поштова адреса enzym@enzym.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково  
використовується емітентом для розкриття інформації

enzym.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надання згоди  
на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
22 лютого 2019 року Наглядовою радою ПрАТ «Компанiя Ензим» прийнято рiшення про надання згоди на 

укладення значного правочину. Предмет правочину — закупiвля сировини. Ринкова вартість майна або по-
слуг, що є предметом правочину (тис. грн) — 100000. Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (тис. грн) — 673500. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предме-
том правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) — 
14.85. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину Статутом не передбаченi.

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                      Цегелик Андрiй Григорович
Директор виконавчий   (підпис)               (ініціали та прізвище керівника)
                                                                    22.02.2019
                                                                        (дата)

ОГОЛОШЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
УЧАСНИКІВ ТОВ «НОВОКОНЦЕПТ ІНЖИНІРИНГ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «НОВОКОНЦЕПТ ІНЖИНІРИНГ» скликає Загальні 
збори учасників, проведення яких відбудеться 3 квіт-
ня 2019 року о 15.00 год. за адресою: 01011, Украї-
на, місто Київ, вулиця Панаса Мирного, 11, на яких 
будуть розглядатися наступні питання порядку ден-
ного:

1. Про звільнення з посади Директора Товариства.
2. Про призначення на посаду Директора Товари-

ства.

Втрачені документи на судно 

з бортовим номером «КИВ-3312-К», видані на ім’я 

Петращука Олександра Євгеновича, 

вважати недійсними.

Втрачений документ Договір купівлі-продажу 
квартири на ім’я Шульги Сергія Олексійовича (заре-
єстрований в реєстрі під номером 737 від 12 верес-
ня 2016 року та посвідчений приватним нотаріусом 
Шкрібляк К. П.) вважати недійсним.

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

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

Відповідно до рішення Київської міської ради № 221/6272 від 29.11.2018 року припиняється діяльність 
комунального підприємства «Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі» (код ЄД-
РПОУ: 32073242) шляхом приєднання його до комунального підприємства «Київський інститут земельних 
відносин».

Вимоги про стягнення кредиторської заборгованості кредитори можуть заявити протягом двох місяців з 
дня публікації повідомлення про припинення комунального підприємства «Київський міський центр земель-
ного кадастру та приватизації землі» шляхом надсилання листа за адресою: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 
32-а, або подання особисто.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
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 Обухова Максима Аркадійовича (зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Кіровськ, вул. Достоєвського, 31) як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній 
справі № 426/1534/17-к за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно Обухова Максима Аркадійовича за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України на 6 березня 2019 року о 10.40 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова O. М., судді Юрченко С. О., Скрипник С. М.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 січня 2019 р. № 83-р 
Київ

Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії 
комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки

1. Затвердити план заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 ро-
ки (далі — план заходів), що додається.

2. Державному комітетові телебачення і радіомовлення:
подавати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України інформацію про ви-

конання плану заходів;
розробити та подати до 5 грудня 2019 р. Кабінетові Міністрів України проект плану заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії 

комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям:
у місячний строк розробити, видати та подати Державному комітетові телебачення і радіомовлення акти стосовно виконан-

ня плану заходів за формою згідно з додатком;
подавати щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду Державному комітетові телебачення і радіомовлення 

інформацію про виконання плану заходів;
подати до 1 листопада 2019 р. Державному комітетові телебачення і радіомовлення пропозиції до проекту плану заходів на 

2020 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 30 січня 2019 р. № 83-р

ПЛАН 
заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки

Найменування завдання Найменування заходу Відповідальні за вико-
нання

Строк виконання

1. Проведення інформаційної кампанії з метою підвищен-
ня рівня поінформованості громадян щодо успішного до-
свіду впровадження європейських стандартів в усіх сфе-
рах життя, у тому числі в бізнесі, науці, культурі, а також 
громадській діяльності в державах — членах ЄС

виготовлення інформаційної 
аудіовізуальної, друкованої 
продукції та розміщення її в 
ефірі загальнонаціональних та 
регіональних теле- і радіока-
налів, в Інтернеті, громадських 
місцях, закладах освіти

Держкомтелерадіо 
МІП 
Мінекономрозвитку 
МОН 
Мінсоцполітики 
Мінкультури 
Мінінфраструктури 
Мінрегіон 
Мінагрополітики 
заінтересовані центральні 
органи виконавчої влади 
громадські об’єднання 
(за згодою)

I—II квартали

2. Проведення інформаційної кампанії з метою підвищен-
ня рівня поінформованості громадян про результати прове-
дення реформ та інституційних змін в Україні як складових 
євроінтеграційного процесу, зокрема за такими напрямами:
енергетика (у тому числі енергоефективність і відновлю-
вальна енергетика, створення ринку електроенергії);
цифровий ринок (у тому числі інтеграція України до Єди-
ного цифрового ринку ЄС; ринок електронних довірчих по-
слуг);
торгівля та митні питання (у тому числі експорт товарів і по-
слуг до ЄС, нові митні процедури, які розробляються в рам-
ках виконання Угоди про асоціацію між Україною, з одні-
єї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спів-
товариством з атомної енергії і їхніми державами-члена-
ми, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію), перева-
ги для бізнесу);
захист прав споживачів фінансових послуг (у тому числі за-
конодавчі заходи щодо посилення захисту прав споживачів 
фінансових послуг, зокрема захищеність від шахрайства на 
ринку фінансових послуг (кредити, страхування, депозити);
сільське господарство та продовольство (у тому числі 
аграрна політика, технічне регулювання, захист прав спо-
живачів);
безпека, свобода та правосуддя (у тому числі інтегроване 
управління кордонами; поглиблення співпраці з ЄС у сфері 
кібербезпеки; безвізовий режим, реалізація та захист гаран-
тованих прав і свобод громадян);
соціальна політика (у тому числі питання гендерної рів-
ності);
освіта (у тому числі освітня реформа);
молодіжна політика (у тому числі європейські ініціативи та 
проекти);
інституціональна та координаційна основи виконання Уго-
ди про асоціацію;
міжнародна технічна допомога (у тому числі міжнародні до-
говори між Україною та ЄС про фінансування програм між-
народної допомоги)

виготовлення інформаційної 
аудіовізуальної, друкованої 
продукції та розміщення її в 
ефірі загальнонаціональних та 
регіональних теле- і радіока-
налів, в Інтернеті, громадських 
місцях, закладах освіти

Держкомтелерадіо 
МІП 
Мінекономрозвитку 
Міненерговугілля  
МВС 
Мінфін 
Мін’юст 
Мінсоцполітики 
Мінінфраструктури 
МТОТ 
Мінрегіон 
Мінагрополітики 
МОН 
Мінмолодьспорт 
ДФС 
Державне агентство з пи-
тань електронного уря-
дування 
Адміністрація 
Держспецзв’язку  
Держенергоефективності   
Національна поліція  
ДСА (за згодою) 
громадські об’єднання 
(за згодою)

II—III квартали

3. Проведення інформаційної кампанії щодо інформуван-
ня громадян держав — членів ЄС, зокрема тих, що меж-
ують з Україною, про переваги співпраці у рамках Укра-
їна — ЄС

виготовлення інформацій-
ної аудіовізуальної продукції 
та розміщення її в Інтернеті, у 
тому числі соціальних мережах

Держкомтелерадіо 
МІП 
МЗС 
громадські об’єднання  
(за згодою)

III—IV квартали

4. Висвітлення стану здійснення заходів з імплементації 
Угоди про асоціацію, зокрема за напрямами імплемента-
ції розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» 
Угоди про асоціацію, а також проведення реформ в окре-
мих пріоритетних секторах та адаптації законодавства 
України до стандартів ЄС

1) оприлюднення результатів 
імплементації положень Угоди 
про асоціацію

заінтересовані центральні  
органи виконавчої влади

щокварталу

2) оприлюднення даних інфор-
маційної системи з виконан-
ня Угоди про асоціацію «Пульс 
Угоди»

Секретаріат Кабінету Мі-
ністрів України (Урядовий 
офіс координації євро-
пейської та євроатлантич-
ної інтеграції)

II—IV квартали

3) розміщення на офіційних 
веб-сайтах центральних орга-
нів виконавчої влади, Єдиному 
веб-порталі Кабінету Міністрів 
України візуальної інформації 
(інфографіки, інформаційних 
матеріалів), за допомогою якої 
роз’яснюються питання євро-
пейської інтеграції та прове-
дення реформ в Україні

заінтересовані центральні 
органи виконавчої влади

щокварталу

5. Розміщення на офіційних веб-сайтах центральних ор-
ганів виконавчої влади, Єдиному веб-порталі Кабінету 
Міністрів України інформації про стан виконання плану 
пріоритетних дій Уряду на 2019 рік та співробітництво з 
ЄС у рамках виконання Угоди про асоціацію, а також ана-
літичних матеріалів про пріоритети та основні напрями 
євроінтеграційної політики 

забезпечення наповнення те-
матичних сторінок (рубрик) з 
питань європейської інтеграції 
та розміщення посилань на те-
матичні інтернет-ресурси щодо 
пріоритетів і напрямів євроін-
теграційної політики 

заінтересовані центральні  
органи виконавчої влади

II—IV квартали

6. Підвищення рівня поінформованості громадян про єв-
роінтеграційні процеси в регіоні, зокрема експорт про-
дукції області до держав — членів ЄС, інвестиції з ЄС, до-
помогу ЄС, запровадження європейських практик в регіо-
ні, а також європейські цінності, стандарти, досвід прове-
дення реформ та критерії членства в ЄС шляхом фокусу-
вання інформаційної політики на зазначених питаннях

проведення в містах (обласних 
центрах) днів культури держав 
— членів ЄС, забезпечення 
розміщення відповідної інфор-
мації (новин, статей, інфогра-
фіки) на офіційних веб-сайтах 
обласних державних адміні-
страцій, у соціальних мере-
жах та проведення тематичних 
брифінгів, засідань за круглим 
столом, робочих зустрічей, 
прес-турів для представників 
засобів масової інформації 

обласні, Київська міська 
держ адміністрації

протягом року

7. Проведення системної роботи щодо роз’яснення пере-
ваг європейської інтеграції з учнівською та студентською 
молоддю за участю студентських рад, спілок, Малої ака-
демії наук, молодіжних громадських організацій 

забезпечення організації та 
проведення ознайомчих ту-
рів, освітніх та інтерактивних 
заходів

МОН 
Мінмолодьспорт

протягом року

8. Інформування представників засобів масової інформа-
ції та громадських організацій про прогрес у процесі єв-
ропейської інтеграції України

забезпечення організації та 
проведення публічних заходів 
(брифінги, прес-конференції, 
засідання за круглим столом, 
робочі зустрічі)

заінтересовані центральні  
органи виконавчої влади
інші державні органи  
(за згодою) 
громадські об’єднання  
(за згодою)

щокварталу

9. Розміщення на веб-порталі «Україна — ЄС» інформа-
ції про можливості, передбачені програмами ЄС, надан-
ня Україні допомоги ЄС, а також оголошень про прове-
дення конкурсів у рамках міжнародних проектів та вимог 
до підготовки заявок і проектів, які можуть брати участь 
у таких конкурсах

подання інформації Секретарі-
атові Кабінету Міністрів Укра-
їни (Урядовий офіс координа-
ції європейської та євроатлан-
тичної інтеграції) для наповне-
ння сторінки  
веб-порталу «Україна — ЄС» 
про програми допомоги ЄС 
для України

заінтересовані центральні  
органи виконавчої влади

щокварталу

10. Забезпечення контролю та моніторингу виконання 
плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комуніка-
ції у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки та 
рівня поінформованості громадян України про євроінте-
граційні процеси та підтримки ними інтеграції до ЄС

проведення аналізу ефектив-
ності виконання центральни-
ми та місцевими органами ви-
конавчої влади плану заходів 
на 2019 рік

Секретаріат Кабінету Мі-
ністрів України (Урядовий 
офіс координації євро-
пейської та євроатлантич-
ної інтеграції)

щокварталу 

11. Підготовка звіту про виконання плану заходів на 2019 
рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської 
інтеграції на 2018—2021 роки

подання Держкомтелерадіо ін-
формації про виконання пла-
ну заходів

заінтересовані центральні 
органи виконавчої влади 
обласні, Київська міська 
держ адміністрації  
громадські об’єднання  
(за згодою)

щокварталу

12. Проведення загальнонаціонального соціологічно-
го дослідження про ставлення громадськості до інтегра-
ції України до ЄС

забезпечення проведення про-
цедури публічної закупівлі то-
варів, робіт і послуг з органі-
зації та проведення соціологіч-
ного дослідження про ставлен-
ня громадськості до інтеграції 
України до ЄС

Держкомтелерадіо II квартал

13. Організація підвищення кваліфікації державних служ-
бовців та посадових осіб місцевого самоврядування, від-
повідальних за зв’язки з громадськістю та взаємодію із 
засобами масової інформації, шляхом проведення тема-
тичних короткострокових семінарів на тему: «Інформу-
вання громадськості про державну політику у сфері єв-
ропейської інтеграції України»

забезпечення організації та 
проведення підвищення ква-
ліфікації державних службов-
ців та посадових осіб місцевого 
самоврядування із залученням 
експертів державного секто-
ру управління, неурядових ор-
ганізацій, дипломатичних пред-
ставництв

НАДС 
МЗС  
обласні, Київська міська 
держ адміністрації  
громадські об’єднання  
(за згодою)

II—III квартали

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 30 січня 2019 р. № 83-р

_____________________________________________________________________________ 
(назва акта та найменування державного органу, який його видав)

щодо виконання плану заходів на 2019 рік з реалізації  
Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки

Найменування за-
ходу

Цільова ауди-
торія

Відповідальні за ви-
конання

Комунікаційні ка-
нали

Оцінка ефектив-
ності Строк виконання
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ОГОЛОШЕННЯ
Шановний акціонере ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ»!

Публічне акціонерне товариство «АЕРОК ОБУХІВ» (надалі по тек-
сту Товариство), місцезнаходження якого: Київська область, міс-
то Обухів, вулиця Промислова, будинок 6, повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 01 квіт-
ня 2019 року о 12 годині за адресою: Київська область, місто Обу-
хів, вулиця Промислова, будинок 6, актова зала. Реєстрація акціо-
нерів (їх представників) буде здійснюватись в день проведення річ-
них загальних зборів за адресою їх проведення з 11 години 30 хви-
лин до 12 години в приміщенні, де проводяться загальні збори. Да-
та складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них загальних зборах, 26 березня 2019 року. 

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:
1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціо-

нерів Товариства.
2. Про обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів То-

вариства.
3. Річний звіт Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту.
4. Звіт ліквідаційної комісії ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ». Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту.
5. Про затвердження ліквідаційного балансу ПАТ «АЕРОК ОБУ-

ХІВ».
6. Про надання повноважень на підписання ліквідаційного балан-

су ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ».
7. Про заходи щодо завершення процедури ліквідації ПАТ  

«АЕРОК ОБУХІВ».
Для участі у річних загальних зборах акціонер повинен мати до-

кумент, що посвідчує його особу (паспорт), а представник акціоне-
ра – документ, що посвідчує особу представника (паспорт), а також 
документ, який надає право представнику брати участь та голосу-
вати на загальних зборах.

Після отримання повідомлення про річні загальні збори акціоне-
ри Товариства мають право:

1) Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів. 
Ознайомлення акціонерів Товариства (їх представників) з матеріа-
лами до проекту порядку денного річних загальних зборів акціоне-
рів здійснювати у робочий час за адресою: Україна, 08700, Київська 
обл., м. Обухів, вул. Промислова, 6, актовий зал, а також в день 
проведення загальних зборів до їх початку. Відповідальною особою 
за ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами сто-
совно проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
є Голова ліквідаційної комісії ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ» Карпенко Тетя-
на Михайлівна. Довідки за телефоном (044) 391-30-90.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів 
необхідно подати заяву на адресу Товариства, яка складається у 
довільній формі і містить:
• ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціоне-

ра-юридичної особи);
• контактний номер телефону;

• кількість належних акціонеру акцій Товариства;
• перелік документів, з якими акціонер бажає ознайомитись.
До заяви обов’язково надається документ, що посвідчує право 

акціонера на акції Товариства. Таким документом є виписка з ра-
хунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про 
ознайомлення.

Заяви подаються у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: 08700, 
Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 6.

2) Отримати письмові відповіді на письмовий запит акціонера 
щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку 
денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Для отримання письмової відповіді на запит щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного та порядку денного річних за-
гальних зборів акціонерів, необхідно подати заяву на адресу Това-
риства, яка складається у довільній формі і містить:
• ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціоне-

ра-юридичної особи);
• електронну адресу, контактний номер телефону;
• кількість належних акціонеру акцій Товариства;
• перелік інформації щодо питань проекту порядку денного та 

порядку денного загальних зборів.
До запиту обов’язково надається документ, що посвідчує право 

акціонера на акції Товариства. Таким документом є виписка з ра-
хунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про 
ознайомлення.

Запити подаються у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: 
08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 6.

3) Вносити пропозиції щодо питань проекту порядку денного річ-
них загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція щодо проекту порядку денного річних загальних збо-
рів подається у письмовій формі на адресу Товариства і має міс-
тити:
• ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціоне-

ра-юридичної особи);
• контактний номер телефону;
• кількість належних акціонеру акцій Товариства;
• питання до проекту порядку денного загальних зборів та про-

ект відповідного рішення з внесеного питання.
До пропозиції обов’язково надається документ, що посвідчує 

право акціонера на акції Товариства. Таким документом є виписка 
з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання зая-
ви про ознайомлення.

Пропозиції від акціонерів (їх представників) до порядку денного 
річних загальних зборів акціонерів будуть прийматись за місцезна-
ходженням Товариства, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-
ня загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: 08700, 
Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 6. З запитаннями та за 
роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту по-
рядку денного акціонери можуть звертатися до Голови ліквідацій-
ної комісії ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ» Карпенко Тетяни Михайлівни за те-
лефоном (044) 391-30-90.

Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів То-
вариства за довіреністю:

• Представником акціонера на загальних зборах є фізична особа 
або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів 
Товариства або їх афілійовані особи не можуть бути представника-
ми акціонерів на загальні збори.
• Довіреність на право участі та голосування на загальних збо-

рах видана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріу-
сом або посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи де-
позитарною установою у порядку, встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 
• Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 

від імені акціонера-юридичної особи видається органом управління 
такої юридичної особи або іншою особою, уповноваженою на такі 
дії установчими документами акціонера-юридичної особи. 
• Надання довіреності на право участі та голосування на загаль-

них зборах не виключає право участі в цих загальних зборах само-
го акціонера, який видав довіреність замість свого представника.
• Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 

може містити завдання на голосування — перелік питань порядку 
денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (або про-
ти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник по довіреності з завданням повинен 
голосувати тільки так, як це передбачено завданням на голосуван-
ня. Члени лічильної комісії загальних зборів повинні слідкувати за 
правильністю голосування по довіреності з завданням. Якщо дові-
реність не містить завдання на голосування, представник акціоне-
ра голосує по всім питанням порядку денного загальних зборів на 
власний розсуд.
• У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, 

повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюєть-
ся за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представ-
ником.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту по-
рядку денного: http://www.aeroc.ua/oao/

У відповідності до вимог чинного законодавства наводимо по-
казники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 
рік (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний 
2018 рік

попередній 
2017 рік

Усього активів - -
Основні засоби (за залишковою вартістю) - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Гроші та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (18 698) (18 698)
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 18 698 18 698
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 0 11
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11 332 399 11 332 399
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) - 0,00097

 
Голова ліквідаційної комісії ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ»  

Т. М. Карпенко

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство «Миколаївобленерго»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 23399393
3. Місцезнаходження 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
4. Міжміський код, телефон та факс (0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14
5. Електронна поштова адреса kanc@energy.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,  
яка додатково використовується емітентом  
для розкриття інформації

www.energy.mk.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надання 
згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до п. 17.3.(29) Статуту АТ «Миколаївобленерго» до виключної компетенцiї Наглядової ра-

ди вiдноситься прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Вiдповiдно до  
п. 20.1.1. Статуту Товариства визначено, що незалежно вiд вартостi значними правочинами є кредитнi 
договори. Рiшенням засiдання Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго» вiд 20.02.2019 (Прото-
кол № 36) надано згоду на вчинення значного правочину, а саме: укладення Товариством Кредитно-
го договору з ПАТ «Банк Восток» на вiдкриття вiдновлюваної кредитної лiнiї з максимальним лiмiтом 
30000000,00 (тридцять мiльйонiв) гривень, строком на три мiсяцi з моменту пiдписання договору та 
вiдсотковою ставкою за користування кредитними коштами у розмiрi 21% рiчних. Предмет договору: 
Банк вiдповiдно до умов цього Договору зобов’язується надати Позичальнику грошовi кошти (Кредит) 
шляхом вiдкриття вiдкличної вiдновлюваної кредитної лiнiї з максимальним лiмiтом 30000000 (трид-
цять мiльйонiв) гривень, а Позичальник зобов’язується сплатити за користування Кредитом проценти 
та повернути Кредит у порядку i в строки, визначенi цим Договором. Проценти за користування Креди-
том згiдно з цим Договором нараховуються за ставкою 21% (двадцять один вiдсоток) рiчних. Процент-
на ставка за цим Договором є фiксованою. У разi настання термiну повернення Кредиту вiдповiдно до 
умов цього Договору, на прострочену заборгованiсть продовжують нараховуватися проценти за став-
кою 21% (двадцять один вiдсоток) рiчних. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, становить 30000 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi 1164060 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 2.577%. На засiданнi 
Наглядової ради при прийняттi зазначеного рiшення присутнi 7 з 7 членiв Наглядової ради. Вiдповiдно 
до п. 17.11.5. Статуту Товариства засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь 
бiльше половини членiв вiд загального складу Наглядової ради, кворум для прийняття рiшень наяв-
ний. «За» прийняття рiшення проголосували — 7 осiб, «Проти» — 0 осiб. Адреса сторiнки власно-
го веб-сайту, на якiй розмiщений протокол засiдання Наглядової ради, на якому прийняте рiшення:  
https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcioner/protokolnagladovarada/18-19/protokol36-20022019.pdf

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                          О. П. Сивак
Генеральний директор               (підпис)                  (ініціали та прізвище керівника)
                         21.02.2019

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) роз-
глядає кримінальне провадження № 42014080000000652 
(номер справи 243/243/3053/15-к, номер проваджен-
ня 1-кп/243/124/2019) за обвинуваченням Ковінько Яни  
Василівни у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по справі Ковінько Яна Василівна, 
01.09.1983 року народження, яка проживає за адресою: 
Донецька область, м. Донецьк, проспект Россіні, 6/30, 
викликається на судове засідання, яке відбудеться 7 бе-
резня 2019 року о 09.00 год., до суду для участі в роз-
гляді справи.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запобіж-
ний захід у вигляді тримання під вартою, не прибула за 
викликом у судове засідання, суд відкладає судовий роз-
гляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів 
до забезпечення її прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченої та/або 
ухвалу про накладення на неї грошового стягнення в по-
рядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та 
здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя В. І. Старовецький

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016221320000111 (номер справи 
1-кп/243/175/2019) за обвинуваченням Толстих Іго-
ря Євгеновича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Хаустова Т. А. викликає обвинувачено-
го Толстих Ігоря Євгеновича, який зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Сво-
боди, будинок № 13, квартира № 3, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 5 березня 2019 року об 11 годині 
30 хвилин у залі судового засідання № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) роз-
глядає кримінальне провадження № 22017050000000105 
(номер справи 243/243/1369/17, номер провадження 
1-кп/243/125/2019) за обвинуваченням Бовта Максима  
Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі Бовт Максим Анатолійович, 
03.08.1979 року народження, який проживає за адресою: 
Донецька область, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 184-а, 
викликається на судове засідання, яке відбудеться 6 бе-
резня 2019 року о 13.00 год., до суду для участі в роз-
гляді справи.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за 
викликом у судове засідання, суд відкладає судовий роз-
гляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів 
до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має 
право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/
або ухвалу про накладення на нього грошового стягнен-
ня в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни, та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя В. І. Старовецький

У провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області знаходиться криміналь-
не провадження № 233/4604/17 за обвинуваченням 
Пастухова Андрія Олексійовича, 5 листопада 1982 
року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Пастухова Андрія 
Олексійовича в судове засідання на 5 березня 2019 
року о 13 годині 00 хвилин, яке відбудеться в примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Адмінколегією Київського обласного тервідділен-
ня АМКУ прийнято розпорядження від 27.12.2018 
№ 60/84-рп/к про початок розгляду справи  
№ 141/60/84-рп/к.18 за ознаками вчинення ТОВ 
«НПП «Техпром» і ТОВ «Тред-Юніон Форм» пору-
шень, передбачених пунктом 4 частини 2 статті 6, 
пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист еко-
номічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконку-
рентних узгоджених дій, що стосуються спотворення 
результатів торгів.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 ЛЮТОГО

ВДЕНЬ
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Oбласть Нiч День

Київська -2 +3 +4 +9
Житомирська -2 +3 +6 +11
Чернігівська +2 -3 +2 +7
Сумська +2 -3 0 +5
Закарпатська -2 +3 +8 +13
Рівненська -2 +3 +6 +11
Львівська -2 +3 +8 +13
Івано-Франківська -2 +3 +7 +12
Волинська -2 +3 +7 +12
Хмельницька -2 +3 +7 +12
Чернівецька -2 +3 +8 +13
Тернопільська -2 +3 +8 +13
Вінницька -2 +3 +8 +13

Oбласть Нiч День

Черкаська -2 +3 +4 +9
Кіровоградська -2 +3 +4 +9
Полтавська -2 +3 +2 +7
Дніпропетровська -2 +3 +2 +7
Одеська -2 +3 +8 +13
Миколаївська -2 +3 +4 +9
Херсонська -2 +3 +1 +6
Запорізька -2 +3 0 +5
Харківська -2 +3 -2 +3
Донецька -2 +3 -2 +3
Луганська -2 +3 -2 +3
Крим -2 +3 +3 +8
Київ -1 +1 +6 +8

Укргiдрометцентр

Творіння рук, 
душі та серця

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. Під такою назвою у Сумській центральній 
міській бібліотеці відкрилася виставка рушників, присвяче-
на 205-й річниці від дня народження Тараса Шевченка, ім’я 
якого має заклад. В основі експозиції — вироби, викона-
ні студентами факультету мистецтв Сумського державно-
го педагогічного університету ім. А. Макаренка під керівни-
цтвом викладача, заслуженого майстра народної творчості 
України Ольги Гулей.

Як зазначають організатори та відвідувачі цього духовно-
го вернісажу, тут представлено головним чином весільні 
рушники, на яких орнаменти й узори вишиті білими нитка-
ми по червоному полотну в техніці «тамбурний шов» — тра-
диційній для Сумщини. Вони перегукуються із знаменитими 
кролевецькими, хоча й мають власну неповторність і екс-
клюзивність. 

Виставка працюватиме до 10 березня, її можуть відвіда-
ти всі охочі.
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Військові привезли вітаміни й солодощі 
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ПОДАРУНКИ. Вітаміни, цу-
керки та іграшки, що назбира-
ли волонтери з благодійного 
фонду «За майбутнє України», 
вихованцям Гірської спеціаль-
ної загальноосвітньої шко-
ли-інтернату передали офіце-
ри групи цивільно-військово-
го співробітництва. «Ви навіть 
не уявляєте, як нам було по-
трібно мати вітаміни саме та-
кі, що розчиняються у воді, — 
розповідає керівник закладу 
Любов Маркова. — А іграш-
ки, одяг і солодощі — завжди 
у дітей найбільша цінність! Ми 
вже тривалий час працюємо з 
офіцерами ЦВС. І кожного ра-
зу вони приходять до нас із до-
помогою вчасно».

Загалом у цій школі навча-
ється 125 дітей з особливи-
ми освітніми потребами. На-

вчальний заклад розташова-
но у безпосередній близькос-
ті від лінії розмежування, він 
суттєво постраждав у 2015 
році від обстрілів. На щастя, 
тоді ніхто не загинув, але було 
ушкоджено класи, і це загро-
жувало знищенням усієї сис-
теми опалення, що призвело 
б до закриття закладу. Сьо-
годні школу відремонтовано, 
але тут іще багато проблем. 

«Я дуже хотів би, щоб небай-
дужі люди зрозуміли — війна 
стосується не лише військо-
вих, — каже полковник групи 
цивільно-військового співробіт-
ництва Юрій Верановський. — 
За нашими спинами в безпосе-
редній близькості від лінії роз-
межування живе чимало ци-
вільних мирних людей, які по-
требують нашої допомоги. А я 
як офіцер ЦВС даю слово: усе, 
що нам буде передано, потра-
пить до адресатів».

Жестова мова — шлях до порозуміння
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВА. На Черка щи -
ні втілюють пілотний проек т 
опанування державними 
службовцями жестової мо-
ви. В Черкаському держав-
ному технологічному універ-
ситеті слухачі безкоштов-
но вивчають найпоширеніші 
розмовні вирази, етику спіл-
кування з людьми, в яких є 
порушення слуху, особли-
вості роботи сурдоперекла-
дачем. По закінченні курсів 

слухачі одержать відповідні 
сертифікати. 

Допомагають державним 
службовцям оволодіти новими 
навичками професійні викла-
дачі Черкаського навчально-
реабілітаційного центру «Кра-
їна добра» Оксана Котик та 
Людмила Грицик. Уже напри-
кінці першої зустрічі учасники 
намагалися спілкуватися жес-
товою мовою у формі простих 
діалогів на тему знайомства. 

Започаткували проект для 
того, щоб люди з порушення-
ми слуху відчули себе впев-

неніше й мали більше можли-
востей для комфортного жит-
тя у суспільстві. Нині в Україні 
223 тисячі людей спілкується 
жестовою мовою, що робить 
її однією із найуживаніших. 

Як пояснила ініціаторк а 
курсів, завідувачка кафед-
ри соціального забезпечен-
ня факультету гуманітарних 
технологій ЧДТУ Інна Жур-
ба, це один із проектів розви-
тку інклюзивного суспільства 
на Черкащині. В університе-
ті й надалі розвиватимуть ін-
клюзивну освіту. У навчальні 

плани для спеціальності соці-
ального забезпечення також 
буде включено жестову мову. 

Організатори проекту праг-
нуть привернути увагу уста-
нов, меценатів та небайдужих 
до впровадження інклюзивної 
освіти і сподіваються на під-
тримку доброчинної ініціативи. 
Багато хто відзначає, що став-
лення до людей з порушеннями 
слуху в нашій країні почало змі-
нюватися. Останнім часом де-
далі більше уваги приділяєть-
ся жестовій мові та з’являються 
люди, котрі бажають її вивчити.

Іграшки, одяг і солодощі —  
то завжди в дітей найбільша цінність
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П’ятсот голів на честь футбольного арбітра

Хлопці з ентузіазмом боролися за перемогу

Найкращі юні футболісти отримали відзнаки і подарунки
Традиційні для Сумщини червоні весільні рушники з білою 
вишивкою можна подивитися на виставці

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

СПОРТ. У спортивном у 
комплексі «Розсошенці» Щер-
банівської ОТГ під Полтавою 
завершилися фінальні ігри на 
кубок видатного арбітра на-
ціональної категорії футбо-
лу дитячого тренера Олек-
сандра Горностаєва. У тур-
нірі взяла участь 21 коман да 
у складі гравців 2005—2010 
років народження. Змаган-
ня тривали майже три місяці. 
За цей час провели сто мат-
чів, під час яких команди за-
били понад п’ятсот голів у во-
рота суперників.

Голова Щербанівської ОТГ 
Ігор Процик повідомив, що 
цьогоріч на футбольному по-

лі грали гідні команди. За сло-
вами воротаря ФК «Молодь» 
Максима Харченка, нинішній 
турнір був дуже важким: бага-
то невдач, фатальних момен-
тів для кожної команди. Проте 
змагання й визначили футбо-
лістів, які справді можуть гра-
ти на вищому рівні. 

У цьому році призові місця 
здобули команди гравців 2005 
року народження та молодших: 
I місце — ДЮФШ ФК «Ворс-
кла-2006», II місце — ДЮСШ 
ім. І. Горпинка-2005, III місце — 
ДЮСШ «Молодь-2006». Серед 
команд 2008 року народжен-
ня та молодших «золото» — 
в ДЮФШ ФК «Ворскла-2009», 
«срібло» — в ДЮФШ ФК 
«Ворскла-2008», «бронза» — 
в ДЮФШ ФК «Ворскла».


