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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 6 березня 2019 року
USD 2676.2376 EUR 3031.9096 RUB 4.0672 / AU 343896.53 AG 4057.18 PT 225874.45 PD 413746.33

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВІКТОР МУЖЕНКО:  «Нинішній
період передвиборчої 

турбулентності  
РФ використовує  

для проведення комплексу 
спецоперацій з метою 

підриву оборонного 
потенціалу України».

Як посилити 
протидію агресорові 

СТРАТЕГІЯ. Основні тези нашої стратегії спротиву агресії РФ 
виклав Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбу-
ці. Насамперед вона ґрунтуватиметься на жорсткій активній обо-
роні, що мусить позбавити супротивника сенсу подальших насту-
пальних дій. Далі йдеться про нарощування оборонного потенціа-
лу нашої держави. Не варто забувати й про залучення активної ди-
пломатії з акцентом на формування механізму впливу на агресора. 
Саме це сприятиме нарощуванню міжнародних санкцій, здатних 
переконати агресора в недоцільності загострення ситуації. Звідси 
випливає налагодження та підтримання взаємодії з нашими парт-
нерами на всіх міжнародних майданчиках і координація стратегіч-
них комунікацій.

Окрему увагу приділено впровадженню міжнародних моніторин-
гових інструментів для контролю безпекової ситуації навколо Украї-
ни, особливо в басейні Чорного та Азовського морів. А найголовніше, 
про що вказав глава держави, внутрішнє посилення України, консолі-
дація сил усередині держави за рахунок проведення ефективної со-
ціальної та економічної політики, зокрема подолання бідності.

95 млн грн
стягнуто з недобросовісних роботодавців 

за два місяці року. Заборгованість  
із зарплати повністю погашено 13 273 

працівникам

ЛАГІДНА ДИПЛОМАТІЯ. Ветеранки та військовослужбовці  
у штаб-квартирі НАТО нагадали західному світові, що війна, 
яка  триває, стосується не лише нашої країни 

О, українки!  
Дякуємо за службу!

Начальник Генерального штабу ЗСУ про особливу 
активізацію ворога в інформаційному просторі
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ДОКУМЕНТИ

Закон України «Про оголошення 
природних територій 
Куяльницького лиману Одеської 
області курортом державного 
значення»

Росія не хоче, щоб світ знав 
про її злочини в Криму, тому 
всіляко перешкоджає появі 
об’єктивної інформації  
з окупованого півострова 

ПРОТИДІЯ 

Мета — піднятися на 10 пунктів  
у рейтингу Doing Business
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд скасував і змінив понад 1200 застарілих норм,  
які придушували бізнес

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

У межах політики поліпшен-
ня ведення бізнесу Кабінет 

Міністрів проводить аудит ре-
гулятивних нормативних до-
кументів, які стримують діло-
ву активність, і регулярно ска-
совує та змінює вимоги, що іс-

нували ще за радянських часів. 
Про це сказав Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман під час  
восьмого дерегуляційного засі-
дання уряду, присвяченого пи-

танням поліпшення бізнес-клі-
мату в Україні.  

Останнім часом за рішен-
ням уряду скасовано й змінено 
кілька десятків норм і нормати-

вів. Серед них скасування кни-
ги скарг і пропозицій, деяких лі-
цензій та обмежень, упро-
вадження чітких критеріїв 
для оцінки ризиків. 2
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення річних Загальних зборів акціонерного 

Товариства
Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія 

«Сузір’я» (ідентифікаційний код 22891956), надалі — ПрАТ «СК «Сузір’я», або Товариство.
Місцезнаходження Товариства: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6.
ПрАТ «СК «Сузір’я» повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуть-

ся 10 квітня 2019 року об 11-00 годині за адресою: 03113, м. Київ, пров. Артилерійський,  
б. 7-9, к. 43/44.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах відбудеть-
ся 10 квітня 2019 року з 10.00 год. до 10.30 год. за місцем проведення загальних зборів ак-
ціонерів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — 
04 квітня 2019 року (станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних 
Загальних зборів акціонерів). На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення річних загальних зборів: загальна кількість простих іменних акцій —  
1 050 000 штук., голосуючих акцій — 1 050 000 штук, привілейовані акції не випускалися.

Перелік питань з проектами рішень (крім кумулятивного голосування),
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припи-
нення їх повноважень.  

Проект рішення: 
1. Обрати Лічильну комісію в складі — Голова комісії — Мерзляк О. А., члени  комісії Си-

няк Н. В., Рудакова В. В.
2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття загальних збо-

рів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 
Проект рішення: 
Обрати Покровського Ростислава Леонідовича Головою річних Загальних зборів акціоне-

рів, Оксененко Наталію Сергіївну - Секретарем річних Загальних зборів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів та голо-

сування. 
Проект рішення: 
1. Затвердити наступний регламент: 
для доповіді з питання порядку денного «Звіт Генерального директора Товариства за 2018 

рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства 
за 2018 рік» та «Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Ухвалення рішення за результа-
тами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік» — до 30 хв.;

– для доповіді по усіх інших питаннях порядку денного — до 10 хв.;
– виступи в порядку обговорення — до 5 хвилин; 
– відповіді на запитання – до 10 хв.
2. Переривання процесу голосування забороняється.
3. В ході зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошен-

ня такої перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для 
участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками акцій, голосуючих принай-
мні з одного питання. Пропозиції щодо оголошення перерви загальних зборів  вважаються 
процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, а отже, прово-
диться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. Пропо-
зицію щодо перерви Загальних зборів може вносити Голова Загальних зборів.

4. Бюлетень для голосування, виданий акціонеру (представнику акціонера) під час реє-
страції для участі у зборах, засвідчується підписом члена реєстраційної комісії.

4. Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік. Ухвалення рішення за результа-
тами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік. 

Проект рішення: 
1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.
2. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2018 році задовільною.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Ухвалення рішення за результатами роз-

гляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. 
Проект рішення: 
1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 
Проект рішення: 
Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2018 рік. 
Проект рішення: 
1. Спрямувати  прибуток, отриманий за результатами діяльності ПрАТ «СК «Сузір’я» у 

2018 році в сумі 592 598,57 грн. (п’ятсот дев’яносто дві тисячі п’ятсот дев’яносто вісім гри-
вень, 57 копійок) на розвиток Товариства.

2. За підсумками діяльності Товариства у 2018 році дивіденди не нараховувати і не спла-
чувати.

8. Про подовження повноважень Генерального директора Товариства. 
Проект рішення: 

Подовжити повноваження Генерального директора ПрАТ «СК «Сузір’я» - Оксененко На-
талії Сергіївни до наступних річних загальних зборів акціонерів, які мають відбутись не піз-
ніше 30 квітня 2020 року.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством про-
тягом не більш як одного року з дати прийняття рішення з цього питання порядку денного.

Проект рішення: 
1. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо нада-

ти згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться у ході фінансово-
господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішен-
ня, а саме: договорів страхування у формі добровільного та обов’язкового страхування у від-
повідності до наявних та чинних, на момент укладання таких договорів, ліцензій з подаль-
шим одержанням страхових платежів, граничною сукупною вартістю не більше 50 000 000,00 
(п’ятдесят мільйонів) гривень; договорів з довгострокових фінансових інвестицій,  гранич-
ною сукупною вартістю не більше 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.

2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «Сузір’я» самостійно визначати умо-
ви вказаних у цьому рішенні значних правочинів (договорів, контрактів тощо), а також укла-
дати (підписувати) правочини протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рі-
шення.

10. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій іс-
нуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 

Проект рішення: 
Збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових внесків з 27 342 000,00 

грн. (двадцять сім мільйонів триста сорок дві тисячі гривень 00 коп.) до 32 342 982,00 грн. 
(тридцять два мільйони триста сорок дві тисячі дев’ятсот вісімдесят дві гривні 00 коп.) шля-
хом розміщення простих іменних акцій Товариства без здійснення публічної пропозиції 
у кількості 192 050 (сто дев’яносто дві тисячі п’ятдесят) штук номінальною вартістю 26,04 
грн (двадцять шість гривень 04 копійки) за одну акцію, загальною номінальною вартістю 
5 000 982,00 грн (п’ять мільйонів дев’ятсот вісімдесят дві гривні 00 коп).

11. Про відмову (невикористання) переважного права акціонера на придбання акцій до-
даткової емісії у процесі їх розміщення. 

Проект рішення: 
Відмовитися від використання (не використовувати) переважного права акціонерів  на 

придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
12. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення). 
Проект рішення: 
1. Здійснити емісію простих іменних акцій без здійснення публічної пропозиції.
2. Затвердити рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції), яке ви-

класти в окремому додатку, який є невід’ємною частиною протоколу річних загальних збо-
рів акціонерів.

3. Встановити, що розміщення акцій здійснюватиметься виключно серед осіб, які є акціо-
нерами Товариства станом на дату проведення цих загальних зборів акціонерів.

13. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження вчи-
няти дії та ухвалювати рішення щодо забезпечення емісії акцій.

Проект рішення: 
Визначити Наглядову Раду Товариства органом, уповноваженим вчиняти дії та ухвалюва-

ти рішення щодо забезпечення емісії акцій, у тому числі:
– визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права 

та розміщення акцій у процесі емісії;
– прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у ра-

зі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції по-
вністю оплачено);

– затвердження результатів емісії акцій;
– затвердження звіту про результати емісії акцій;
– прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
– повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або не-

затвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Товари-
ства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством 
строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

– повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про 
невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних 
акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встанов-
леному Законом України «Про акціонерні товариства».

14. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо за-
безпечення емісії акцій та обов’язкового викупу акцій.  

Проект рішення: 
Визначити Генерального директора уповноваженою особою Товариства, якій надаються 

повноваження:
– проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на 

придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття загальними 
зборами рішення про невикористання переважного права);

– проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
– проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують 

право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 10 квітня 2019 ро-
ку (включно) акціонери можуть  ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за адресою: 03113, м. Київ, пров. Артилерійський, б. 7-9, каб. 
43/44, у робочі дні з 9:00 до 18:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00. Відповідальна за ознайом-
лення з матеріалами Зборів – керівник служби внутрішнього аудиту Мерзляк Олена Аврамів-
на, телефон (044) 239-29-95. 10 квітня 2019 року ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведен-
ня реєстрації для участі у річних Загальних зборах.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.36 та ст.38 Закону України «Про акці-
онерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про 
проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використо-
вуватися: 

– від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення 
загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного у поряду, передбаченому вище;

– до дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запи-
тання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку ден-
ного загальних зборів;

– не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів вносити пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також не піз-
ніше ніж за сім днів - щодо кандидатів до складу органів Товариства; 

– не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів отримати повідомлен-
ня про зміни у порядку денному з  проектами рішень, що додаються на підставі пропози-
цій акціонерів;

– оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту 
порядку денного.

Пропозиції повинні містити проекти рішень з відповідних питань порядку денного та ін-
формацію, визначену Законом України «Про акціонерні товариства», у т.ч. статтею 38 вка-
заного Закону.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які ма-
ють право на таку участь, або їх представники. 

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах та права участі у голосуванні на 
загальних зборах встановлюється законом.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу 
акціонера, а представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу, а також  докумен-
ти, що підтверджують повноваження представляти акціонерів та голосувати на Загальних 
зборах.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною осо-

бою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні 
дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою осо-
бою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдан-
ня щодо голосування. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час 
відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає пра-
во участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо 
кожного з питань включених до проекту порядку денного - www.suzirya.com.ua.

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

Найменування показника Період
Звітний (2018) Попередній (2017)

Усього активів 66577 64802
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13480 6574
Запаси 18 15
Сумарна дебіторська заборгованість 6 419 14 860
Гроші та їх еквіваленти 14 580 13 890
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8 438 7 845
Власний капітал 51 958 44 484
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 27 342 27 342
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 9 199 7 863
Поточні зобов’язання і забезпечення 5 420 12 455
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 593 -758
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 050 000 1 050 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,56  - 0,72

 Наглядова Рада ПрАТ «СК «Сузір’я»

Інформація про бюджет за бюджетними програмами 

Антимонопольний комітет України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік
Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою ді-

яльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у 
сфері державних закупівель. 

Антимонопольний комітет України підконтрольний Президенту України та підзвітний Верхо-
вній Раді України. 

 Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації 
конкурентної політики в частині: 

1) здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної 
конкуренції на засадах рівності суб’єктів господарювання перед законом та пріоритету прав спо-
живачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної 
конкуренції; 

2) контролю за концентрацією, узгодженими діями суб’єктів господарювання та дотриманням 
вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час регулювання цін (тарифів) на то-
вари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій;

3) сприяння розвитку добросовісної конкуренції; 
4) методичного забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції;
5) здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у 

сфері державних закупівель;
6) проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання та здійснення 

контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції.
      (тис. грн.)                                                  

Код програмної класифікації 
видатків та кредитування  

бюджету / код економічної  
класифікації видатків бюджету 
або код кредитування бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

план на    
2018 рік 
з ураху-
ванням 

внесених 
змін

касо-
ве вико-
нання за 
2018 рік

план на            
2018 рік 
з ураху-
ванням 

внесених 
змін

касо-
ве вико-
нання за 
2018 рік

план на  
2018 рік 
з ураху-
ванням 

внесених 
змін

касове виконання 
за 2018 рік

Видатки всього : 192281,1 191616,4 12403,5 10288,0 204684,6 201904,4
в т. ч. за бюджетними  
програмами       
6011010 «Керівництво  
та управління у сфері  
конкурентної політики,  
контроль за дотриманням  
законодавства про захист  
економічної конкуренції» 

190965,3 190300,6 12360,5 10260,6 203325,8 200561,2

6011020 «Прикладні  
розробки у сфері конкурентної 
політики та права» 

1315,8 1315,8 43,0 27,4 1358,8 1343,2

Повна інформація про бюджет розміщена на офіційному сайті Антимонопольного комітету 
України  www.amc.gov.ua

Начальник Управління фінансового планування, 
бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер Т. ЄФІМОВА

Центральним районним судом м. Миколаєва у складі: голо-
вуючого судді Мамаєвої О. В., суддів Гуденко О. А. та Чулуп О. С. 
здійснюється спеціальне судове провадження № 325/371/17 
щодо обвинувального акта, складеного за результатами спе-
ціального досудового розслідування обставин кримінального 
провадження № 22015150000000007, за обвинуваченням Калі-
ніна Олексія Олександровича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У судове засідання, яке відбудеться в приміщенні Централь-
ного районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Декабристів, 41/12, каб. 6 (засоби зв’язку 0512-53-31-06, 
електронна адреса: inbox@ct.mk.court.gov.ua) о 14 год. 30 хв.  
5 квітня 2019 року, о 14 год. 30 хв. 12 квітня 2019 року та о 14 
год. 30 хв. 19 квітня 2019 року викликається обвинувачений Ка-
лінін Олексій Олександрович, 28 серпня 1984 року народження, 
громадянин України, останнє відоме місце проживання в Укра-
їні: м. Миколаїв, вул. Володарського, 2, кв. 27.

Явка обвинуваченого обов’язкова. У разі наявності поважних 
причин, через які обвинувачений не може з’явитися в судове 
засідання, він зобов’язаний заздалегідь повідомити суд про не-
можливість з’явлення та про поважні причини неявки.

Ухвалою колегії суддів Луганського апеляційного суду від 22 
лютого 2019 року розгляд апеляційної скарги прокурора відді-
лу прокуратури Луганської області Ковальова A. M. на ухвалу 
Кремінського районного суду Луганської області від 21.12.2018 
року в кримінальному провадженні за обвинуваченням Сикала 
Вадима Петровича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відкладено на 21 бе-
резня 2019 року о 09 годині.

Луганський апеляційний суд викликає обвинуваченого Си-
кала Вадима Петровича, 23.04.1976 року народження, до Лу-
ганського апеляційного суду за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 16, для участі в 
судовому засіданні за апеляційною скаргою прокурора відді-
лу прокуратури Луганської області Ковальова A. M. на ухвалу 
Кремінського районного суду Луганської області від 21.12.2018 
року в кримінальному провадженні за обвинуваченням Сикала 
Вадима Петровича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а судове провадження буде здій-
снюватися за відсутності обвинуваченого.

Суддя Ю. М. Луганський

Повідомлення про виникнення особливої  
інформації емітента

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента — Приватне Акціонерне Това-

риство «Гарантспецсервіс»
Ідентифікаційний код — 24385174
Місцезнаходження — 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Електронна поштова адреса — garantspecservis@ukr.net
Адреса сторінки Інтернет — http://emitent.tetra-studio.com.ua/gcs.
Телефон для довідок — 066 434 05 90
Вид особливої інформації — Рішення про припинення.

II. Текст повідомлення
28 лютого 2019 р. за рішенням Загальних Зборів Акціоне-

рів товариства у звязку з економiчною недоцільністю подаль-
шого функцiонування було прийняте рішення припинити діяль-
ність Приватного Акціонерного Товариства «Гарантспецсервіс»  
шляхом ліквідації.

ІІІ. Підпис
Ліквідаційна комісія

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОП 
КРЕДИТ» (код за ЄДРПОУ 39593165, адреса: 04073, м. Київ, 
проспект Степана Бандери, будинок 8, далі — Товариство) по-
відомляє, що 28 лютого 2019 року Протоколом №33 Загальних 
зборів Учасників Товариства було прийнято рішення подати до 
Нацкомфінпослуг заяву про виключення Товариства з Держав-
ного реєстру фінансових установ, у зв’язку з припиненням на-
дання фінансових послуг на ринку фінансових послуг України, 
як фінансової установи.

Уточнення: в оголошенні АБ «УКРГАЗБАНК», опубліковано-

му в газеті «Урядовий кур’єр» № 44 (6407) від 05.03.2019 року.

В останньому абзаці після «Прийом заявок в електронному 

вигляді з моменту оприлюднення інформації до 09:00» замість 

«01.04.2019 року» правильно читати «30.03.2019 року».

І також після «Гарантійний внесок сплачується не пізніше 

09:00» замість «01.04.2019 року» правильно читати «30.03.2019 

року».

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» 
Номер лота: F91GL42047
Короткий опис активів (майна) в лотах: Нерухомість за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська (Мерінга Фр.), буд. 20/  

вул. Торгова (Червоної гвардії), буд. 32
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону: 

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 28.03.2019
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону Точний час початку проведення відкритих 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/41812-asset-sell-id-192033

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: F11GL41946-F11GL41947
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 22.04.2019
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих 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/118-delta/41797-asset-sell-id-191996
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ОГОЛОШЕННЯ

Богунський районний суд м. Житомира (м. Жи-

томир, м-н Соборний, 1) викликає як обвинувачено-

го Літвинова Олега Георгійовича в судове засідання, 

яке відбудеться 19 березня 2019 року об 11 год. 00 

хв. у залі суду 2-Б-1, по кримінальному проваджен-

ню про обвинувачення Літвинова Олега Георгійовича 

за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.

Суддя І. В. Зіневич

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Дерусов Сергій Григорович, який 

народився 15.12.1971 року, зареєстрований за адре-
сою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 48/1,  
кв. 87, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання, яке відбу-
деться 13.03.2019 року о 14 годині 00 хвилин у за-
лі судових засідань №231 Приморського районно-
го суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, для участі в судовому засіданні як обвину-
вачений.

Суддя Попревич В. М.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Мельника Ігоря Васильовича, 04.11.1972 р.н., 
як обвинуваченого в кримінальному провадженні  
№ 296/6759/17, 1-кп/296/142/19 по обвинуваченню у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під голову-
ванням судді Аксьонова В. Є. в судове засідання, що 
відбудеться 13 березня 2019 р. о 10 год. 20 хв. у при-
міщенні Корольовського районного суду м. Житоми-
ра за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 
2-К (каб. №106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Буран Юрій Юрійович, який наро-

дився 07.09.1972 року, зареєстрований за адресою: 
Роздільнянський р-н, смт Лиманське, вул. Кірова, 6, 
відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання на 21.03.2019 року о 
14.00 годині, зал 231 Приморського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

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

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, 

що 25.03.2019 року о 09.15 год. у приміщенні Вінницько-
го міського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, 
вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань № 10 відбудеть-
ся підготовче судове засідання в кримінальному провадженні  
№ 42015020420000195 за обвинуваченням Ковальчука Андрія 
Сергійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Коваль-
чук Андрій Сергійович, 28.04.1978 р.н., який зареєстрований та 
проживає за адресою: АР Крим, м. Джанкой, вул. Московська,  
в/ч 2215.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості 
з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможли-
вості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головую-
чого судді Ковальчук Л. В., суддів Романчук Р. В., Воробйова В. В.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17 
у залі судових засідань № 13, 21.03.2019 року о 09.40 го-
дині відбудеться судове засідання в кримінальному про-
вадженні №42016020420000055 по обвинуваченню По-
повича Сергія Геннадійовича у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України (№ справи 
127/11387/16-к).

У судове засідання викликається обвинувачений По-
пович Сергій Геннадійович, який зареєстрований та про-
живає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Перемо-
ги, 55а, кв. 71.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причи-
ни неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься в складі: судді-доповідача 
Іванченка Я. М., суддів Кашпрука Г. М., Іщук Т. П.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Суровікін Максим Олександрович, 

04.02.1981 р.н., зареєстрований за адресою: Одесь-
ка область, м. Балта, вул. Уварова, 30, кв. 4, відпо-
відно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викли-
кається в судові засідання, що відбудуться 20 берез-
ня 2019 року о 15.00 годині в залі судових засідань  
№ 222 Приморського районного суду м. Одеси за  
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в су-
дових засіданнях як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду 
згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбут-
тя обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК 
України.

Суддя А. В. Дерус

Договір купівлі-продажу житлового 
будинку № 135, розташованого 
за адресою: Харківська область, 
місто Балаклія, вулиця Смірнова, 

посвідченого Балаклійською державною 
нотаріальною конторою Харківської 

області від 12 червня 1972 року 
за реєстровим номером 1872 

та зареєстрованого в Балаклійському 
Бюро технічної інвентаризації 

від 14 серпня 1975 року за реєстровим 
номером 1420 на ім’я 

Казначеєва Івана Васильовича, 
вважати втраченим.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в 

м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського,17 у залі судових засі-
дань №13, 22.03.2019 року об 11.00 годині відбудеться судовий 
розгляд в кримінальному провадженні за обвинуваченням Нові-
кова Андрія Вікторовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, внесеному в Єдиний реєстр до-
судових розслідувань за № 42015020420000197 від 14.07.2015 
року.

В судове засідання викликається обвинувачений Новіков Ан-
дрій Вікторович, який зареєстрований та проживає за адресою: 
АР Крим, м. Джанкой, вул. Московська, 186, кв. 27.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості 
з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможли-
вості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: судді-до-
повідача Іванченка Я. М., суддів Антонюка В. В. та Ковальчук Л. B.

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Авдєєва Максима Петровича, який об-
винувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 111 КК України, в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 13 березня 2019 року о 10.30 годині в при-
міщенні Оболонського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Повістка про виклик обвинуваченого  
в підготовче судове засідання

Обвинувачений Мальгін Валерій Вікторович, 
08.05.1969 року народження, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України 
викликається в судове засідання в порядку спеціального 
судового провадження, яке відбудеться 19 березня 2019 
року о 12 годині 30 хвилин у приміщенні Біловодсько-
го районного суду Луганської області за адресою: вул. 
Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду 
передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Т. В. Кускова

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Романову Любов Владиславівну, яка обвину-
вачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 
КК України, в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 14 березня 2019 року об 11.00 годині в приміщен-
ні Оболонського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Оголошення № 286/5/1540-НЕР
про проведення конкурсу щодо закупівлі квартир
на умовах пайової участі та на вторинному ринку  

в регіонах України
1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6,  

м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир 

на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах 
України;

2.2. лоти: лот 1 – м. Житомир, до 30 квартир; лот 2 – 
м. Одеса, до 40 квартир.

3. Адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується 
інформація про конкурс: www.mil.gov.ua, розділ «Державні 
закупівлі» — Конкурсна комісія з відбору пропозицій щодо 
закупівлі квартир.

4. Термін передачі квартир: до 30.06.2019;
термін дії договорів: до 30.12.2019.
5. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
5.1. місце: пр-т Перемоги, 55/2, м. Київ, 03113, Департа-

мент державних закупівель та постачання матеріальних ре-
сурсів Міністерства оборони України, 2 поверх;

5.2. подання: термін – до 12:00 19.03.2019, кімната 207;
5.3. розкриття: час і дата – о 14:30 19.03.2019, кімната 227.
6. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
7. Посадові особи Замовника, уповноважені здійсню-

вати зв’язок з учасниками: Щербань Анатолій Олексійо-
вич, Тимошенко Олена Леонідівна, тел./факс (044) 4547459,  
ddz7@ukr.net, Довбик Наталія Миколаївна, тел. (044) 2711260.

Повістка про виклик підозрюваного 
при здійсненні спеціального 
досудового розслідування

Підозрювана Ніколенко Вікторія Пе-
трівна, 12.10.1977 року народження, уро-
дженка смт Ківшарівка Куп’янської міськ-
ради Харківської області, громадянка 
України, яка раніше мешкала за адресою: 
Харківська область, м.Куп’янськ, смт Ків-
шарівка,  буд. 18, кв. 80,  відповідно до 
вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК Укра-
їни викликається о 10 год. 00 хв. 14 бе-
резня 2019 року та 15 березня 2019 ро-
ку до слідчого СВ Куп’янського відділу 
поліції ГУНП в Харківській області Редь-
ко О. Р. за адресою: Харківська область, 
м. Куп’янськ, вул. Харківська, 14, каб. 
204,  для відкриття та надання доступу 
до матеріалів кримінального проваджен-
ня, а також проведення інших процесу-
альних дій  у кримінальному проваджен-
ні №12012220370000317 за ч. 3 ст. 191 та  
ч. 4 ст. 191 КК України та отримання об-
винувального акта. Поважні причини не-
прибуття особи на виклик слідчого згідно 
зі статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття підозрюваної передбачені стат-
тями 139, 323 КПК України. 

Слідчий Редько О. Р.

Повістка про виклик у суд обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 
135 КПК України викликає Шаблієнко Ірину Володими-
рівну (яка зареєстрована за адресою: Луганська область, 
м. Луганськ, вул. Урицького, 74/18) як обвинувачену в 
судове засідання по кримінальній справі № 426/23489/18 
за обвинувальним актом у кримінальному провадженні 
стосовно Шаблієнко Ірини Володимирівни за ч. 2 ст. 110 
КК України на 19 березня 2019 року о 10.30 годині.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. М. Попова

Повістка про виклик у суд обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 
135 КПК України викликає Шаблієнко Ірину Володими-
рівну (зареєстрована за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, вул. Урицького, 74/18) як обвинувачену в су-
дове засідання по кримінальній справі № 426/15327/16-к 
за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Шаблієнко Ірини Володимирівни за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 19 березня 2019 року о 10.55 годині.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Половинка В. О., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче 
судове засідання, по якому здійснювалося спеціальне 

досудове розслідування
Обвинувачений Святишенко Юрій В’ячеславович, 

05.09.1981 року народження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, від-
повідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликаєть-
ся в судове засідання в порядку спеціального судового про-
вадження, яке відбудеться 19 березня 2019 року о 09 годи-
ні 45 хвилин у приміщенні Біловодського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30, для участі в судовому засіданні 
як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду пе-
редбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 
139, 323 КПК України.

Суддя Т. В. Кускова

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче 
судове засідання, по якому здійснювалося спеціальне 

досудове розслідування
Обвинувачений Святишенко Юрій В’ячеславович, 

05.09.1981 року народження, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України 
викликається в судове засідання в порядку спеціального 
судового провадження, яке відбудеться 19 березня 2019 
року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні Біловодсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду 
передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Т. В. Кускова

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 18 липня 2017 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 2201613000000331 відносно Сидоренко Світла-
ни Анатоліївни у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачена викликається Сидоренко 
Світлана Анатоліївна. У судове засідання, яке відкла-
дено на 19 березня 2019 року об 11 годині 30 хвилин 
та відбудеться в приміщенні суду за адресою: вул. 
Луганська, буд. 30, смт Біловодськ, Луганська об-
ласть.

З дня опублікування оголошення обвинувачена 
вважається повідомленою про дату, час та місце слу-
хання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Т. В. Кускова

Повістка про виклик обвинуваченої в підготовче 
судове засідання, по якому здійснювалося спеціальне 

досудове розслідування
Обвинувачена Філіпська Наталія Валеріївна, 

04.11.1976 року народження, відповідно до вимог 
ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судо-
ве засідання в порядку спеціального судового про-
вадження, яке відбудеться 19 березня 2019 року о 
10 годині 15 хвилин у приміщенні Біловодського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачена.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Т. В. Кускова

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 18 квітня 2018 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до ЄРДР 
за № 2201713000000160 відносно Захарової Людми-
ли Миколаївни у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачена викликається Захарова 
Людмила Миколаївна в підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 19 березня 2019 року о 09 годині 30 
хвилин у приміщенні Біловодського районного суду 
Луганської області за адресою: вул. Луганська, 30, 
смт Біловодськ Луганської області, для участі в судо-
вому засіданні як обвинувачена.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Т. В. Кускова

Оголошення про виклик обвинуваченої при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження
Обвинувачена Захарова Ксенія Олексіївна, 25.04.1979 року 

народження, зареєстрована за адресою: Луганська область, Ста-
нично-Луганський район, смт Петропавлівка, пров. Сєвєрний, 12, 
відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в 
судове засідання в порядку спеціального судового провадження, 
яке призначено на 14 годину 00 хвилин 14 березня 2019 року в 
приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, 
для участі в судовому засіданні як обвинувачена.

Повістка про виклик обвинуваченої направлена їй за адре-
сою останнього місця проживання, а саме: вул. Республіканська, 
21/3, м. Щастя, Новоайдарський район, Луганська область.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду перед-
бачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 139, 
323 КПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Втрачений довірителем примірник Договору  
про уступку майнових прав № 73714  

від 25.04.2016 р. укладеного між ПАТ АКБ «Аркада» 
та Свірським Олександром Вікторовичем,  

вважати недійсним.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) 22.03.2019 р. о 14.00 год. роз-
глядає кримінальну справу за обвинуваченням Мостового Сергія 
Олександровича за ст. 258-3 ч. 1 КК України. Явка обвинувачено-
го в судове засідання обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) 28.03.2019 р. о 15.30 год. роз-
глядає кримінальну справу за обвинуваченням Клещунової Ірини 
Вікторівни за ст. 110 ч. 2 КК України. Явка обвинуваченої в судо-
ве засідання обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

Втрачений паспорт громадянина України,  
серія АМ №273855, виданий Межівським РВ УМВС 
України в Дніпропетровській області 18 грудня 2001 р. 

на ім’я Новака Романа Миколайовича,  
вважати недійсним з 3 березня 2019 р.
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Інформація  
про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2018 рік

Бюджет Пенсійного фонду України — план утворення та використання цільового страхового фонду, що формується за раху-
нок страхових внесків до солідарної системи, основною частиною яких є сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування, та надходжень з інших джерел, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування».

Бюджет Пенсійного фонду України на 2018 рік затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 № 8 із змі-
нами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 649 та від 27 грудня 2018 р. № 1125.

Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2018 рік затверджений постановою правління Фонду від 22 люто-
го 2019 року № 1-1.

У 2018 році у повному обсязі забезпечено фінансовими ресурсами виплату пенсій та грошової допомоги 11,4 млн пенсіонерів з 
урахуванням розмірів виплат, які склалися з урахуванням «осучаснення», інших перерахунків, проведених згідно із Законом України 
від 03.10.2017 № 2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», а також перерахунків пен-
сій військовослужбовцям силових структур в порядку та на умовах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018  
№ 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб».

З усіх законодавчо визначених джерел фінансування за 2018 рік надійшло 352 175,3 млн гривень. З урахуванням залишку 
коштів, який склався на початок року, загальний обсяг доходів становив 353 947,8 млн грн, з яких власні надходження склали 
202 084,3 млн гривень.

З Державного бюджету України на виплати, фінансування яких чинними законодавчими нормами визначено забезпечувати за 
рахунок коштів державного бюджету, протягом року надійшло 150 091 млн грн, в тому числі 117 948,7 млн грн — на виплату пен-
сій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, а також компенсацію страхових внесків за деякі ка-
тегорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску для під-
приємств, в яких працюють особи з інвалідністю, 32 142,3 млн грн — на покриття дефіциту Пенсійного фонду для виплати пенсій. 

На покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних з виплатою пенсій, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 
протягом 2018 року залучались позики. Їх повернення забезпечувалось в межах фінансових ресурсів після закінчення виплатно-
го періоду. Станом на 01.01.2019 залишок неповернутих сум позик 2018 року склав 4 755,5 млн грн, який у повному обсязі повер-
нуто у січні 2019 року.

Загальна сума видатків на пенсійні та інші заплановані виплати у 2018 році становила  358 604,6 млн грн, з яких видатки за ра-
хунок власних коштів склали 259 166,7 млн грн, або 72,3 % загального обсягу видатків.

На виплати, фінансування яких згідно із нормами чинного законодавства забезпечується за рахунок коштів Державного бюдже-
ту України, використано 99 437,9 млн гривень.

Залишок власних коштів на кінець 2018 року склав 98,7 млн гривень.
Публічне представлення громадськості звіту про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2018 рік відбудеться 28 бе-

резня 2019 р. за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 9, перший поверх, зала засідань Пенсійного фонду України.

Затверджено 
Постанова правління 

Пенсійного фонду України 
22 лютого 2019 року № 1-1

ЗВІТ 
про виконання бюджету Пенсійного фонду України 

за 2018 рік
                                  (тис. грн)

Затвер 
джено бю-

джетом                            
(зі змінами)

Фактично 
виконано

Відхилення

 +,- %

Залишок власних коштів на початок року 1 772 540,9 1 772 540,9 0,0 100,0%
Д О Х О Д И :
власні доходи, усього 206 921 338,8 202 084 291,9 -4 837 046,9 97,7%
у тому числі:

сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування 201 714 781,4 196 854 722,0 -4 860 059,4 97,6%

кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на ви-
плату та доставку пенсій, призначених особам, які працю-
вали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, профе-
сій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів 
України

3 126 330,0 3 147 817,4 21 487,4 100,7%

кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на ви-
плату та доставку пенсій, призначених особам, які працю-
вали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, профе-
сій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів 
України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, 
що дають право на призначення пенсії за віком на пільго-
вих умовах

1 858 754,5 1 827 783,4 -30 971,1 98,3%

кошти, сплачені банками за користування тимчасово віль-
ними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні до-
ходи

117 671,4 131 433,6 13 762,2 111,7%

кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які прожи-
вають на території України 103 801,5 122 535,5 18 734,0 118,0%

Усього власних доходів з урахуванням залишку 208 693 879,7 203 856 832,8 -4 837 046,9 97,7%
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечен-
ня виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених 
за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду 
України, у тому числі:

150 090 990,1 150 090 990,1 0,0 100,0%

на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пен-
сій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійни-
ми програмами, покриття дефіциту коштів Пенсійного фон-
ду України

129 492 065,5 131 573 505,5 2 081 440,0 101,6%

сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та 
покриття недоотриманої суми коштів від застосування роз-
міру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою 
і чотирнадцятою статті 8 Закону України «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування»

20 548 924,6 18 510 832,2 -2 038 092,4 90,1%

погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішення-
ми суду 50 000,0 6 652,4 -43 347,6 13,3%

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття 0,0 0,1 0,1

УСЬОГО ДОХОДІВ 358 784 869,8 353 947 823,0 -4 837 046,8 98,7%
позика для покриття тимчасових касових розривів, 
пов’язаних з виплатою пенсій 4 755 481,8 4 755 481,8

ВИДАТКИ:
за рахунок власних доходів, усього 254 230 341,9 259 166 685,1 4 936 343,2 101,9%
у тому числі на:

-
пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відпо-
відно до Закону України «Про загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування»

237 174 768,3 244 651 962,4 7 477 194,1 103,2%

-

виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими 
актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право від-
повідно до Закону України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування»

6 115 843,0 3 789 492,9 -2 326 350,1 62,0%

-

пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб на-
чальницького і рядового складу в частині розміру пенсії 
із солідарної системи відповідно до Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

5 079 059,3 4 916 820,2 -162 239,1 96,8%

-
виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожит-
тя згідно із Законом України «Про поліпшення матеріально-
го становища учасників бойових дій та інвалідів війни»

81 734,4 67 519,1 -14 215,3 82,6%

- пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та 
іноземних пенсіонерів 195 653,9 193 617,4 -2 036,5 99,0%

- розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення 
готівкою виплати пенсії та грошової допомоги 79 453,8 81 672,6 2 218,8 102,8%

-
фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із вико-
нанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду 
України, в тому числі:

5 503 829,2 5 465 600,5 -38 228,7 99,3%

на оплату послуг з виплати та доставки пенсій, призначе-
них відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування»

1 049 466,4 1 014 210,0 -35 256,4 96,6%

за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове 
забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, 
призначених за пенсійними програмами з урахуванням витрат, 
пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат

104 454 672,2 99 437 904,2 -5 016 768,0 95,2%

у тому числі погашення заборгованості з пенсійних виплат 
за рішеннями суду 50 000,0 5 947,6 -44 052,4 11,9%

УСЬОГО ВИДАТКІВ 358 685 014,1 358 604 589,3 -80 424,8 100,0%
Залишок власних коштів на кінець року 99 855,7 98 715,5 -1 140,2 98,9%

Повідомлення про ставки відсоткового доходу за облігаціями

1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМ-
ПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» 

2. Організаційно-правова форма емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 35725063
4. Місцезнаходження емітента: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72
5. Міжміський код, телефон, факс: (044) 593-73-09
6. Електронна поштова адреса: info@fincom-fsc.com.ua
7. Адреса сторінки в мережі Інтернет: https://kreditmarket.ua
ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по об-

лігаціях серії Е.
Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового до-

ходу по п’ятнадцятому відсотковому періоду, що триває з 28.03.2019 р. по 26.06.2019 р. по облігаціям се-
рії Е (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 13.10.2015 р. №99/2/2015) становить  
22% (двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по об-
лігаціях серії F.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового до-
ходу по п’ятнадцятому відсотковому періоду, що триває з 28.03.2019 р. по 26.06.2019 р. по облігаціям се-
рії F (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 13.10.2015 р. №100/2/2015) становить  
22% (двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по об-
лігаціях серії G.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового до-
ходу по п’ятнадцятому відсотковому періоду, що триває з 28.03.2019 р. по 26.06.2019 р. по облігаціям се-
рії G (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 05.11.2015 р. №101/2/2015) становить  
22% (двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по об-
лігаціях серії Н.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового до-
ходу по п’ятнадцятому відсотковому періоду, що триває з 28.03.2019 р. по 26.06.2019 р. по облігаціям се-
рії Н (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 05.11.2015 р. №102/2/2015) становить  
22% (двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по об-
лігаціях серії І.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового до-
ходу по одинадцятому відсотковому періоду, що триває з 05.04.2019 р. по 04.07.2019 р. по облігаціям се-
рії І (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 27.09.2016 р. №106/2/2016) становить  
22% (двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по об-
лігаціях серії J.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового до-
ходу по одинадцятому відсотковому періоду, що триває з 05.04.2019 р. по 04.07.2019 р. по облігаціям се-
рії J (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 27.09.2016 р. №107/2/2016) становить  
22% (двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по об-
лігаціях серії К.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового до-
ходу по третьому відсотковому періоду, що триває з 10.04.2019 р. по 09.07.2019 р. та четвертому відсотко-
вому періоду, що триває з 10.07.2019 р. по 08.10.2019 р. по облігаціям серії К (Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску облігацій підприємств від 02.10.2018 р. №85/2/2018) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Український процесінговий центр»
2. Код за ЄДРПОУ: 24747867
3. Місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Московський, 9, корпус 5-А, а/с №65
4. Міжміський код, телефон та факс: тел.: (044) 247-49-72; тел./факс: (044) 247-49-72
5. Електронна поштова адреса: fin@upc.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  https://upc.ua/ua/

news-ua.htm
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб

ІІ. Текст повідомлення 
На підставі особистого письмового повідомлення Геральда Кубу (Gerald Kubu) (паспорт U 1426454, виданий Магістратом міста 

Відня, дата видачі 04.11.2016 року, дійсний до 03.11.2016 року), 28 лютого 2019 року, за власним бажанням, достроково припиня-
ються повноваження Геральда Кубу на посаді Члена Наглядової ради ПрАТ «Український процесiнговий центр». Геральд Кубу не во-
лодіє часткою в статутному капіталі ПрАТ «Український процесiнговий центр», непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має, перебував на посаді Члена Наглядової ради ПрАТ «Український процесiнговий центр» з 28.02.2013 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів (Рішення акціонера №53 вiд 01.03.2019 р.) на посаду Члена Наглядової ради (пред-
ставника акціонера — компанії Райффайзен Бенк Інтернешнл АГ), обрано (призначено) Біргіт Рорхофер (Ms. Birgit Rohrhofer) з 
01.03.2019 (паспорт: Р7118918, виданий Магістратом міста Відня 23.05.2013 р.). Біргіт Рорхофер не володіє часткою в статутному 
капіталі ПрАТ «Український процесiнговий центр», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк повнова-
жень на посаді Члена Наглядової ради ПрАТ «Український процесiнговий центр» — до 11.04.2020 р. Під час обрання на посаду Чле-
на Наглядової ради ПрАТ «Український процесiнговий центр» Біргіт Рорхофер обіймала посаду Генерального директора/Генераль-
ного менеджера Regional Card Processing Centre (Регіональний картковий процесинговий центр).

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

дальність згідно з законодавством. 
Заступник Голови Правління                 І. П. Нестор                  Дата: 01 березня 2019 року.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Ми-
ру, 5) розглядає кримінальне провадження за обви-
нуваченням Карло Іллі Івановича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 
ч. 1 КК України.

Обвинувачений по даному кримінальному прова-
дженню викликається до суду (м. Бахмут, Донецька 
область, вул. Миру, 5, кім. 315) для участі в розгля-
ді справи: Карло Ілля Іванович, 13.10.1966 р.н. (який 
зареєстрований: м. Херсон, вул. Ілліча, 82/34) на 22 
березня 2019 року о 10 годині 00 хвилин.

Явка в судове засідання обов’язкова.
Суддя Л. А. Радченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, 
пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне про-
вадження № 233/6164/17 за обвинуваченням Федо-
ренка С. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутності 
обвинуваченого (in absentia) у порядку спеціального 
судового провадження. Обвинувачений Федоренко 
Сергій Миколайович, 12.09.1959 р.н., останнє відо-
ме місце проживання: Донецька область, м. Макіїв-
ка, вул. Рєпіна, 2-й проїзд, б. 17-А, кв. 6, м. Макіївка, 
вул. Єрмака, б. 18, викликається до суду на 10.00 год. 
21 березня 2019 р. (корп. №2, каб. №18), для участі в 
судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

У провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області знаходиться кримінальне проваджен-
ня №242/4392/16-к за обвинуваченням Кострубицького Олексія 
Олександровича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Донецьк, в/ч Д-0065, проживає за адресою: 
Донецька область, м. Донецьк, вул. Роздольна, буд. 28, кв. 126.

Суд викликає обвинуваченого Кострубицького Олексія Олек-
сандровича в судове засідання на 22 березня 2019 року о 09 го-
дині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського 
міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2, кабінет 18.

Явка обвинуваченого Кострубицького О.О. в судове засідання 
обов’язкова.

Суддя А. І. Міросєді

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області перебуває обвинувальний акт по кримі-
нальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досу-
дових розслідувань за № 22016150000000026 від 28.04.2016 
року відносно Єремєєва Петра Валерійовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Валерійо-
вича в судове засідання на 19 березня 2019 року о 09 годи-
ні 30 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівсько-
го міськрайонного суду Донецької області за адресою: До-
нецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, кор-
пус 2.

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

Інформація Національної академії наук України про бюджет за бюджетними програмами  
та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені Законом України  

«Про Державний бюджет України на 2018 рік» 
Згідно з чинним законодавством Національна академія наук України (далі — НАН України) є вищою науковою самоврядною організацією України, що заснована на державній власності.
Метою діяльності НАН України є отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину і суспільство, розроблення наукових основ науково-технічного, соціально-еконо-

мічного та культурного розвитку країни, всебічне сприяння практичному застосуванню результатів наукових досліджень, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів, формування на-
укового світогляду в суспільстві.

Основними завданнями НАН України, зокрема є:
• отримання нових та поглиблення наявних фундаментальних знань у галузі природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук, підготовка пропозицій щодо їх використання;
• організація та виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;
• наукове забезпечення модернізації та інноваційного розвитку економіки України шляхом розроблення та сприяння впровадженню у виробництво сучасних високих технологій, налаго-

дження на засадах взаємної заінтересованості ефективних науково-технічних, організаційних, фінансових та інших механізмів посилення зв’язків науки з виробництвом, а також участі у ство-
ренні інноваційних наукових, виробничих і навчальних комплексів;

• виявлення та утвердження в науковому середовищі талановитих дослідників, надання допомоги для їх творчого зростання, підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації.
Кошти, що були визначені Державним бюджетом України у 2018 році за загальним та спеціальним фондами, спрямовувались на виконання семи бюджетних програм. Звітна інформа-

ція наведена у таблиці.
Публічне ознайомлення зі Звітом про діяльність Національної академії наук України у 2018 році відбудеться 25 квітня 2019 року на сесії Загальних зборів НАН України, яка проходитиме у 

приміщенні Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (вул. Юрія Іллєнка, 36/1, початок о 1000).

Звіт про витрачання коштів Державного бюджету України у 2018 році Національною академією наук України
            тис. грн.

Код економічної 
класифікації ви-

датків
Показники

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом (касові  
видатки)Затверджено ко-

шторисом на рік Касові видатки Затверджено ко-
шторисом на рік Касові видатки

1 2 3 4 5 6 7
Видатки та надання кредитів - усього 3758603,0 3752448,2 1208726,0 859700,0 4612148,2
В тому числі: 

2000 Поточні видатки 3449465,1 3443364,1 1021444,2 730158,9 4173523,0
2111 Заробітна плата 96216,5 96214,4 1665,1 1240,6 97455,0
2120 Нарахування на оплату праці 21272,5 21244,3 401,3 261,3 21505,6
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 8072,2 7251,6 3110,6 2841,3 10092,9
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 8600,1 8599,5 158,3 158,3 8757,8
2230 Продукти харчування 2290,4 2290,4 0,0 0,0 2290,4
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 15445,2 14860,4 3187,1 2136,7 16997,1
2250 Видатки на відрядження 351,5 216,3 311,7 49,4 265,7
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 8186,1 7758,3 1046,5 309,5 8067,8

2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регі-
ональних) програм 3262486,2 3258389,9 1010824,3 722561,5 3980951,4

2700 Соціальне забезпечення 26538,9 26538,7 0,0 0,0 26538,7
2800 Інші поточні видатки 5,5 0,3 739,3 600,3 600,6
3000 Капітальні видатки 309137,9 309084,1 187281,8 129541,1 438625,2

6541020 «Наукова і організаційна діяльність Президії НАН  України»

Видатки та надання кредитів - усього 96426,3 94575,1 9673,1 6201,7 100776,8
В тому числі:

2000 Поточні видатки 96426,3 94575,1 7502,9 4656,2 99231,3
2111 Заробітна плата 45136,9 45136,9 1354,1 935,2 46072,1
2120 Нарахування на оплату праці 10035,1 10023,1 297,9 180,4 10203,5
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4442,2 3621,6 2042,7 1821,6 5443,2
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2230 Продукти харчування 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2240 Оплата послуг  (крім комунальних) 8648,1 8064,1 2372,2 1332,7 9396,8
2250 Видатки на відрядження 344,9 210,3 311,7 49,4 259,7
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2010,5 1710,5 1002,4 271,6 1982,1

2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних  
(регіональних) програм 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2700 Соціальне забезпечення 25808,6 25808,6 0,0 0,0 25808,6
2800 Інші поточні видатки 0,0 0,0 121,9 65,3 65,3
3000 Капітальні видатки 0,0 0,0 2170,2 1545,5 1545,5

6541030 «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, 
фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек»

Видатки та надання кредитів - усього 2881727,0 2880218,4 1184325,9 840444,6 3720663,0
В тому числі:

2000 Поточні видатки 2786209,2 2784726,6 1005602,8 717777,6 3502504,2

2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регі-
ональних) програм 2786209,2 2784726,6 1005602,8 717777,6 3502504,2

3000 Капітальні видатки 95517,8 95491,8 178723,1 122667,0 218158,8
6541080 «Підготовка кадрів з пріоритетних напрямків науки вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації»

Видатки та надання кредитів - усього 4089,9 3978,8 34,1 34,1 4012,9
В тому числі:

2000 Поточні видатки 4089,9 3978,8 34,1 34,1 4012,9

2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регі-
ональних) програм 4089,9 3978,8 34,1 34,1 4012,9

3000 Капітальні видатки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6541100 «Медичне обслуговування працівників НАН України»

Видатки та надання кредитів - усього 225652,8 225493,8 5334,4 4111,3 229605,1
В тому числі:

2000 Поточні видатки 80152,8 79993,9 2625,4 2462,2 82456,1
2111 Заробітна плата 42514,0 42511,9 0,0 0,0 42511,9
2120 Нарахування на оплату праці 9353,0 9336,8 0,0 0,0 9336,8
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3604,0 3604,0 1011,2 968,0 4572,0
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 8600,1 8599,5 158,3 158,3 8757,8
2230 Продукти харчування 2290,4 2290,4 0,0 0,0 2290,4
2240 Оплата послуг  (крім комунальних) 6744,1 6744,1 756,5 750,7 7494,8
2250 Видатки на відрядження 6,6 6,0 0,0 0,0 6,0
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6107,6 5979,8 0,0 0,0 5979,8

2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регі-
ональних) програм 197,2 191,0 82,0 50,2 241,2

2700 Соціальне забезпечення 730,3 730,1 0,0 0,0 730,1
2800 Інші поточні видатки 5,5 0,3 617,4 535,0 535,3
3000 Капітальні видатки 145500,0 145499,9 2709,0 1649,1 147149,0

6541140 «Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт ІПБ АЕС НАН України»
Видатки та надання кредитів - усього 40110,0 40110,0 8774,9 8369,1 48479,1
В тому числі:

2000 Поточні видатки 40110,0 40110,0 5105,4 4699,6 44809,6

2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регі-
ональних) програм 40110,0 40110,0 5105,4 4699,6 44809,6

3000 Капітальні видатки 0,0 0,0 3669,5 3669,5 3669,5
6541200 «Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових  кадрів НАН України»

Видатки та надання кредитів - усього 10597,0 10596,2 583,6 539,2 11135,4
В тому числі:

2000 Поточні видатки 10597,0 10596,2 573,6 529,2 11125,4
2111 Заробітна плата 8565,6 8565,6 311,0 305,4 8871,0
2120 Нарахування на оплату праці 1884,4 1884,4 103,4 80,9 1965,3
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 26,0 26,0 56,7 51,7 77,7
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2230 Продукти харчування 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 53,0 52,2 58,4 53,3 105,5
2250 Видатки на відрядження 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 68,0 68,0 44,1 37,9 105,9

2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регі-
ональних) програм 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2700 Соціальне забезпечення 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2800 Інші поточні видатки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3000 Капітальні видатки 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0

6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень»
Видатки та надання кредитів - усього 500000,0 497475,9 0,0 0,0 497475,9
В тому числі:

2000 Поточні видатки 431879,9 429383,5 0,0 0,0 429383,5

2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регі-
ональних) програм 431879,9 429383,5 0,0 0,0 429383,5

3000 Капітальні видатки 68120,1 68092,4 0,0 0,0 68092,4

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької  

області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626)  
62-13-95) знаходиться кримінальне провадження № 22018020000000038 
від 20 вересня 2018 року (справа № 1-кп/243/221/2019) за обвинувачен-
ням Новаковського Валерія Сергійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Нова-
ковського Валерія Сергійовича, 27.01.1973 року народження, який 
проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Рудакова, 
буд. 50, кв. 29, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 25 бе-
резня 2019 року о 14 год. 00 хв. у залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає 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 ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судо-
ве провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької  

області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626)  
62-13-95) знаходиться кримінальне провадження № 42016050000000399 
від 19 квітня 2016 року (справа № 1-кп/243/72/2019) за обвинуваченням 
Мінченко Яни Олександрівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинувачену Мінченко 
Яну Олександрівну, яка проживає за адресою: вул. Столяревського,  
б. 28, кв. 25, м. Горлівка Донецької області, у судове засідання, яке від-
будеться 21 березня 2019 року о 15 год. 30 хв. у залі судового засі-
дання №11.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибула за викликом у судове засідання, 
суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення її прибуття до суду. Суд також має право 
постановити ухвалу про привід обвинуваченої та/або ухвалу про накла-
дення на неї грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 
11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-

ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 42017050000000114 (номер справи 
1-кп/243/167/2019) за обвинуваченням Немиткіна Дениса Олексан-
дровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Куз-
нецов Р. В. викликає обвинуваченого Немиткіна Дениса Олександро-
вича, який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Горлів-
ка, вул. Макарова, будинок № 40, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 22 березня 2019 року о 08 годині 30 хвилин у залі судово-
го засідання № 06.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає 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 ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судо-
ве провадження.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-

ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 42016221320000106 (номер справи 
1-кп/243/75/2019) за обвинуваченням Бірюкова Сергія Леонідовича 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3  
ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Куз-
нецов Р. В. викликає обвинуваченого Бірюкова Сергія Леонідовича, 
який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Сєченова, будинок № 96, квартира № 52, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 21 березня 2019 року о 09 годині 00 хвилин у 
залі судового засідання № 06.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає 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 ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судо-
ве провадження.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 22018020000000031 (номер спра-
ви 1-кп/243/396/2019) за підозрою Журавльова Олексія Володими-
ровича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Мі-
рошниченко Л. Є. викликає підозрюваного Журавльова Олексія Во-
лодимировича, 11.03.1962 р.н., який зареєстрований та проживає за 
адресою: Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Калініна, 49, у під-
готовчі судові засідання, які відбудуться 20.03.2019 року об 11 год. 45 
хв., 11.04.2019 року об 11 год. 45 хв., 05.05.2019 року о 13 год. 30 хв. у 
залі судового засідання № 7.

Якщо підозрюваний, до якого не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибуде за викликом у судове засідан-
ня, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання 
і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судо-
ве провадження.

Втрачені суднові реєстраційні документи на судно 
«Champion Allante-535», № CA-ZBI53507K506, 

реєстраційний номер «ua 0811 DN», судновласник Бондаренко Г. М., 
вважати недійсними.
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Oбласть Нiч День

Київська +1 +6 +9 +14
Житомирська +1 +6 +9 +14
Чернігівська +1 +6 +7 +12
Сумська +2 -3 +4 +9
Закарпатська +4 +9 +11 +16
Рівненська +1 +6 +11 +16
Львівська +1 +6 +11 +16
Івано-Франківська +1 +6 +11 +16
Волинська +1 +6 +11 +16
Хмельницька +1 +6 +11 +16
Чернівецька +1 +6 +11 +16
Тернопільська +1 +6 +11 +16
Вінницька +1 +6 +10 +15

Oбласть Нiч День

Черкаська +1 +6 +9 +14
Кіровоградська +1 +6 +9 +14
Полтавська -2 +3 +9 +14
Дніпропетровська -2 +3 +9 +14
Одеська +1 +6 +9 +14
Миколаївська +1 +6 +9 +14
Херсонська -2 +3 +9 +14
Запорізька -2 +3 +8 +13
Харківська +2 -3 +5 +10
Донецька 0 -5 +5 +10
Луганська 0 -5 +5 +10
Крим 0 +5 +9 +14
Київ +3 +5 +11 +13
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Ниточка, 
що зв’язує 
покоління

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ВЕТЕРАНИ. «Поважай, шануй старість», — не раз до-
водилося чути кожному з нас. Але чи завжди так чини-
мо? Часом, коли подивишся, як поводяться у транспор-
ті, в чергах зі старими людьми, стає соромно за україн-
ців. У Шполянському районі на Черкащині вирішили до-
корінно змінити ставлення до ветеранів. Керівники рай-
держадміністрації та районної ради почали із себе. На-
самперед узяли на облік усіх літніх людей, вивчають їхні 
потреби й запити. І допомагають чим можуть. 

Як розповіли в районній раді, у Шполянському райо-
ні проживає 369 людей, яким виповнилося 90 і більше 
років. Уже традиційно протягом чотирьох років керівни-
цтво району особисто вітає довгожителів з днем наро-
дження. Ось і в лютому нинішнього року вітання, квіти, 
подарунки та грошову допомогу одержали 15 довгожи-
телів району.

Непрості випробування випали на долю Ганни Та-
расівни Курінної із села Топильна. А цими днями жін-
ка відзначила свій 90-й день народження. Побачивши 
на п орозі дому заступника голови Шполянської рай-
держадміністрації Ольгу Шпицю та голову районної ве-
теранської організації Володимира Пустовіта з квітами, 
була радісно здивована. А почувши слова вітання, й са-
ма поділилася пережитим, розповіла про родинні про-
блеми. Діти і внуки ювілярки, сусіди, які приєдналися до 
вітань, також з великою повагою відгукувалися про ве-
терана. 

Зінаїда Трохимівна Гунько із Лозуватки, яка недав-
но теж відзначила 90-річчя, усе життя невтомно працю-
вала. Від імені керівників району з днем народження її 
привітали гості зі Шполи, які подякували їй за трудові 
здобутки, за добрий приклад для всіх односельців. 

Для кожного ветерана слово поваги і вдячності жит-
тєво важливе, як і увага до його проблем, переконані 
представники місцевої влади. 

У Полтаві з’явиться 
ще одна принада для туристів

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВА. 1 квітня на 
розі вулиць Олександра 
Пушкіна та Миколи Гоголя 
в Полтаві встановлять дво-
метрові скульптури цих лі-
тературних класиків. По-
дія має відбутися в меж-
ах святкування 210-річчя 
з дня народження Мико-
ли Гоголя. Бронзовий Ми-
кола Васильович тримати-
ме філіжанку кави, а його 
літературний побратим — 
«Енеїду» Івана Котлярев-
ського. Ці скульптури до-
повнять новий туристич-
ний проект «М. Гоголь — 
О. Пушкін — І. Котлярев-
ський». Бронзові фігури лі-
тературних постатей ви-
готовив львівський скуль-
птор Володимир Цісарик. 

Це вже друга туристська 
принада в Полтаві після 
міні-скульптури Енея біля 
ЦУМу. Крім того, в межах 
нового маршруту туристи 
зможуть скуштувати стра-
ви, описані в «Енеїді».

— Один з готелів розро-
бив унікальний проект — 
презентацію українських 
страв з «Енеїди». Турист, 
ідучи з музею-садиби Івана 
Котляревського, зможе за-
йти до закладу і скуштува-
ти ці страви. А запрошува-

тиме відвідувачів у заклад 
харчування Микола Гоголь 
із чашкою кави. Дуже при-
ємно, що бізнес долучаєть-
ся до таких туристичних 
проектів, — розповіла ди-
ректор департаменту куль-

тури і туризму Полтавської 
облдержадміністрації Ва-
лентина Вождаєнко. 

За її словами, в цьому 
закладі харчування стар-
тує ще одна ініціатива. Ко-
жен охочий зможе відпра-

вити листівку з краєвида-
ми Полтави зі спеціальним 
штемпелем до будь-якого 
міста чи в будь-яку країну. 
Для цього в закладі вста-
новлять спеціальну пошто-
ву скриньку.

Виставковий триптих до ювілею області

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВЕРНІСАЖ. У Сумсько-
му обласному художньо-
му музеї імені Н. Онацько-
го відкрили відразу три ви-
ставки, присвячені 80-річ-
чю створення Сумської об-
ласті та 99-ій річниці засну-
вання музейного закладу. 
Першу з них — «Тарас Шев-
ченко та художники-ювіляри 

ХIХ — ХХ століть» — приу-
рочено до 205-ї річниці від 
дня народження Кобзаря та 
200-річчя Пантелеймона Ку-
ліша. В експозиції представ-
лено офорти Тараса Григо-
ровича, малюнок Панте-
леймона Куліша до офорта 
Льва Жемчужникова, інші 
експонати з фондів музею.

«Мистецькі перлини Ро-
менщини» — таку назву 
має друга виставка із циклу 

«Музей-гість». В обласний 
центр «завітали» майже 20 
живописних творів україн-
ських митців кінця ХIХ — ХХ 
століть з Роменського кра-
єзнавчого музею, який цьо-
го року святкує свій 100-річ-
ний ювілей. 

І завершує виставковий 
триптих експозиція «Па-
м’ят ки про Миколу Чехова» 
з нагоди 80-річчя надход-
ження дару Марії Павлівни 
Чехової до Сумського ху-
дожнього музею. Для огля-

ду запропоновано малюн-
ки й документи, пов’язані з 
творчістю художника-ілю-
стратора, карикатуриста 
Миколи Павловича Чехова, 
який разом з рідним бра-
том письменником Антоном 
Чеховим свого часу жив та 
працював у маєтку Линт-
варьових на Луці на околи-
ці Сум. До слова, Миколу 
Чехова поховано на Лучан-
ському кладовищі. Усі три 
виставки працюватимуть 
упродовж березня.

Бронзові Пушкін із Гоголем зустрінуться в Полтаві 1 квітня

Про зв’язок  
із Сумами братів Антона  
і Миколи Чехових розповість виставка у місцевому музеї

Виставковий триптих до ювілею області

Про зв’язок 
із Сумами братів Антона 




