
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

П’ЯТНИЦЯ, 15 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ  №51 (6414)
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 15 березня 2019 року
USD 2671.6488 EUR 3017.6273 RUB 4.0850 / AU 347100.61 AG 4146.40 PT 225754.32 PD 412502.57

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ ПАРУБІЙ:
«Наше завдання — 

захистити Україну 
на передовій і від 

дестабілізації, яку 
можуть сіяти російські 

провокатори 
всередині нашої 

країни».

Розраховуємося 
заощадженим

СУБСИДІЇ. Якщо станом на березень на рахунках субсидіан-
тів у надавачів таких послуг є невикористані кошти — так звана 
переплата, громадяни мають право платити менше: рівно на су-
му невикористаної субсидії. Якщо домогосподарство економило 
чи отримало субсидію заднім числом за ті місяці, коли оплачува-
ло рахунки власними грошима, воно має право на зменшення 
суми у платіжці за лютий на суму невикористаної субсидії. Це га-
рантовано постановою уряду №848. Якщо на рахунках лежить 
чимала переплата, домогосподарство може розраховувати на ці 
кошти і в квітні, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Наприклад, у березні в особистому кабінеті субсидіанта висві-
чується невикористана субсидія на суму 1,5 тисячі гривень. До-
могосподарство спожило в лютому газу на тисячу гривень і має 
право на перерахунок платіжки за лютий, де має стояти сума до 
сплати «нуль». Решта 500 гривень  переходить на квітень. І як-
що сім’я спожила у березні газу на тисячу гривень, їй у квітні за-
лишається доплатити тільки 500 гривень.

Субсидію, яку таке домогосподарство отримало готівкою у бе-
резні та отримає у квітні, можна використати на власні потреби. 

170 000
українців уклали контракти  

на проходження військової служби  
у Збройних силах від початку воєнних 

дій на Донбасі 
ШЛЯХ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ. Захищали не життя і не майно — 
вистраждану державність

Від української окраїни  
до Карпатської України

Голова Верховної Ради про відсіч маніакальним 
устремлінням Кремля взяти під контроль усі наші 
території 

3 7Росія спробує делегітимізувати 
підсумки наших президентських 
виборів, бо кремлівська 
клептократія боїться успішної 
вільної України 

ГЕОПОЛІТИКА

Економіка  
України  
за січень  
2019 року
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Затверджено 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 26 березня 2014 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії 

від 27 серпня 2014 року № 818)

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям  
грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг,  

робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей під час виборчого процесу  
з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року

Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з ви-
борів Президента України, що відповідно до Закону України «Про вибори Президента України»  

передвиборна агітація може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не су-
перечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим згідно з частиною шостою статті 64 Закону України «Про вибори Президента 
України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням ви-
борцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, 
кредитів, лотерей.

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання вибор-
цям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кре-
дитів, лотерей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосува-
ти за певного кандидата на пост Президента України або згадуванням його імені, вважається 
підкупом виборців.

Забороняється укладення з виборцями за рахунок коштів виборчого фонду оплатних дого-
ворів на проведення передвиборної агітації.

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори Президента України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 
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У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

ДОКУМЕНТИ

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

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

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номери лотів: F31GL42100, F31GL42101
Короткий опис активів в лотах Нерухомість (квартира, будівлі і споруди)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 01.04.2019 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) Вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лотів http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 

22-kambio/41841-asset-sell-id-192226

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОХІМЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 23497084, місцезнаходження: 
02090, м. Київ, вул. Лобачевського, 23/4, літера Б) повідомляє, що позачерговими загальними зборами ак-
ціонерів, що відбулися 7 березня 2019 року прийняте рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «АГРОХІМЦЕНТР» шляхом його ліквідації у добровільному порядку в зв’язку із нерента-
бельною діяльністю.

Письмові вимоги кредиторів приймаються впродовж двох місяців з дати опублікування цього оголошен-
ня на ім’я Лободи Олега Миколайовича – голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) за місцем знаходження 
товариства.

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: F91G42050
Короткий опис активів (майна) в лотах: Нерухомість за адресою: м. Житомир, вул. Київська, буд. 53  

та основні засоби в кількості 8 одиниць
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

27.03.2019

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/ 
41852-asset-sell-id-192258

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: F91G41901
Короткий опис активів (майна) в лотах: Нерухомість за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 194, 

прим. 2 та основні засоби в кількості 10 одиниць
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону: 

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону: 

27.03.2019

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/41853-asset-sell-id-192259

Втрачений судновий білет  
СЯ №002591 на моторне  

прогулянкове судно «NAVIGATOR 
TII-331», № 063,  

бортовий реєстраційний номер 
ХМЕ-0389-К, виданий Інспекцією 

Головного державного  
реєстратора флоту 18.06.2010 р. 

Кнестяпину Олександру  
Михайловичу, вважати недійсним.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про звільнення Ю. Савченка  

з посади Надзвичайного і Повноважного 
Посла України в Республіці Узбекистан

Звільнити САВЧЕНКА Юрія Васильовича з посади Надзвичайного і Повноважного 
Посла України в Республіці Узбекистан.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
12 березня 2019 року
№70/2019

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 лютого 2019 р. № 190 
Київ

Про внесення змін у додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 29 грудня 2010 р. № 1248
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 

2010 р. № 1248 «Про затвердження переліку суб’єктів космічної діяльності, які звіль-
няються від сплати земельного податку за земельні ділянки виробничого призна-
чення до 1 січня 2023 року» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 33; 2016 р.,  
№ 16, ст. 640; 2017 р., № 22, ст. 617), виклавши його в редакції, що додається.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 29 грудня 2010 р. № 1248 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 27 лютого 2019 р. № 190)
ПЕРЕЛІК 

суб’єктів космічної діяльності, які звільняються від сплати  
земельного податку за ділянки виробничого призначення  

до 1 січня 2023 року

Найменування суб’єкта космічної 
діяльності

Код  
згідно з  
ЄДРПОУ

Місцезнаходження 
суб’єкта космічної  

діяльності

Розмір зе-
мельної ді-

лянки вироб-
ничого при-
значення,  
гектарів

Державне підприємство «Україн-
ський науково-дослідний конструк-
торсько-технологічний інститут 
еластомерних матеріалів і виробів»

00152135 м. Дніпро,                
вул. Бориса  
Кротова, 24а

8,88

Державне підприємство  
«Виробниче об’єднання Південний 
машинобудівний завод  
імені О. М. Макарова»

14308368 м. Дніпро,  
вул. Криворізька, 1

558,9253

Павлоградський механічний завод 
державного підприємства  
«Виробниче об’єднання  
Південний машинобудівний  
завод імені О. М. Макарова» 

14310170 м. Павлоград, 
вул. Корольова  

Сергія, 10

3221,4096

Казенне підприємство  
спеціального приладобудування 
«Арсенал»

14307357 м. Київ,  
вул. Московська, 8

7,4

Державне науково-виробниче  
підприємство  
«Об’єднання Комунар» 

14308730 м. Харків,  
вул. Рудика, 8

6,5008

Державне підприємство  
«Науково-виробниче об’єднання 
«Павлоградський хімічний завод»

14310112 м. Павлоград, 
вул. Заводська, 44

532,4653

Науково-виробниче підприємство 
ХАРТРОН-АРКОС ЛТД (товариство 
з обмеженою відповідальністю)

25184774 м. Харків,  
вул. Академіка  

Проскури, 1

0,6417

Науково-виробниче підприємство 
ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (товариство 
з обмеженою відповідальністю)

25185147 м. Харків,  
вул. Академіка  

Проскури, 1

4,9192

ТОВ «Науково-виробниче  
підприємство «ХАРТРОН-ЮКОМ»

30241610 м. Запоріжжя, 
просп. Соборний, 166

0,42

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 лютого 2019 р. № 193 
Київ

Про внесення змін до Порядку та умов  
надання освітньої субвенції з державного  

бюджету місцевим бюджетам
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 
2015 р. № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місце-
вим бюджетам» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 7, ст. 155, № 59, ст. 1938; 2016 
р., № 6, ст. 314; 2017 р., № 20, ст. 557; 2018 р., № 12, ст. 416), зміни, що додаються.

2. Установити, що у 2019 році приватні заклади загальної середньої освіти мають 
право подати письмову заяву про надання освітньої субвенції та відомості про контин-
гент учнів (за рівнями загальної середньої освіти), які здобувають загальну середню 
освіту в таких закладах освіти (окремо за січень, лютий та березень), до 29 березня.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січ-
ня 2019 року.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 лютого 2019 р. № 193

ЗМІНИ,  
що вносяться до Порядку та умов надання освітньої  

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
1. Пункт 2 доповнити абзацами такого змісту:
«Одержувачами субвенції можуть бути приватні заклади загальної середньої осві-

ти (далі — одержувачі):
які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної серед-

ньої освіти;
які розпочали провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої осві-

ти до 1 вересня року, що передує плановому бюджетному періоду; 
щодо яких не порушено справи про банкрутство та не прийнято рішення про ви-

знання їх банкрутом; 
які не перебувають у стадії ліквідації.».
2. У пункті 3:
1) в абзаці десятому:
у першому реченні слово «освітньою» виключити, а після слів «матеріально-тех-

нічної бази закладів» доповнити словами «та установ»;
у другому реченні слова «спрямовуватися, зокрема,» замінити словами «спрямо-

вуватися насамперед»;
2) в абзаці тринадцятому слова «закладів загальної середньої освіти» замінити 

словами «(у тому числі електронних) для закладів освіти»;
3) в абзаці чотирнадцятому слова «закладів загальної середньої освіти» замінити 

словами «закладів освіти», а слова «, електронні підручники» виключити;
4) в абзаці п’ятнадцятому слова «закладів загальної середньої освіти» замінити 

словами «закладів освіти»;
5) доповнити пункт після абзацу п’ятнадцятого новим абзацом такого змісту:
«будівництво нових туалетних приміщень і реконструкцію, капітальний та поточ-

ний ремонт туалетних приміщень закладів загальної середньої освіти, в яких почат-
кову освіту здобувають не менше 20 осіб, їх облаштування санітарно-гігієнічним об-
ладнанням та розроблення відповідної проектної документації.». 

У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий — двадцять другий вважати відповідно абза-
цами сімнадцятим — двадцять третім;

6) абзац вісімнадцятий після слів «районними бюджетами» доповнити словами «, 
бюджетами об’єднаних територіальних громад»;

7) абзац двадцятий після слів «місто обласного значення» доповнити словами 
«, м. Київ»;

8) в абзаці двадцять третьому слова «навчальних закладів» замінити словами «за-
кладів та установ освіти».

3. Доповнити Порядок пунктами 31—33 такого змісту:
«31. Для отримання коштів субвенції приватний заклад загальної середньої осві-

ти подає до 31 січня поточного року до відповідного розпорядника субвенції за міс-
цевим бюджетом (бюджетом міста обласного значення, м. Києва, району, об’єднаної 
територіальної громади) підписані керівником такого закладу письмову заяву про на-
дання субвенції, відомості про контингент учнів (за рівнями загальної середньої осві-
ти), які здобувають загальну середню освіту в закладі освіти, станом на 5 січня по-
точного року за довільною формою, а також копії документів, які підтверджують від-
повідність вимогам, визначеним в абзацах третьому — сьомому пункту 2 цих По-
рядку та умов.

Документи, зазначені в абзаці першому цього пункту, повертаються без розгляду, 
якщо приватний заклад загальної середньої освіти не відповідає вимогам, визначе-
ним в абзацах третьому — сьомому пункту 2 цих Порядку та умов, документи пода-
ні не в повному обсязі або подані з порушенням вимог щодо їх оформлення, про що 
повідомляється приватний заклад загальної середньої освіти.

32. Одержувачі щомісяця до 8 числа подають відомості про контингент учнів (за 
рівнями загальної середньої освіти), які здобувають загальну середню освіту в закла-
ді освіти (станом на 5 число місяця).

На підставі даних про контингент учнів розпорядник субвенції щомісяця розподі-
ляє та доводить до одержувачів у встановленому порядку обсяги бюджетних асиг-
нувань.

Щомісячні бюджетні асигнування на одного учня приватного закладу загальної 
середньої освіти не можуть перевищувати середньомісячну суму видатків на такого 
учня, яка розрахована для відповідної області та м. Києва на відповідний рік згідно з 
формулою розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затвердженою 
постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1088 (Офіційний ві-
сник України, 2018 р., № 7, ст. 270).

33. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у відомостях про 
контингент учнів, які здобувають загальну середню освіту в приватному закладі за-
гальної середньої освіти, несуть керівники таких закладів.

У разі встановлення контролюючими органами або судом факту використання 
одержувачем коштів субвенції з порушенням вимог законодавства, зокрема вимог 
щодо подання ним достовірної інформації про контингент учнів, кошти в сумі, що ви-
користані з таким порушенням, протягом одного місяця повертаються до відповідно-
го місцевого бюджету, надання бюджетних коштів одержувачу припиняється і не на-
дається протягом наступного бюджетного періоду.

Надання бюджетних коштів одержувачу також припиняється у разі виявлення 
ознак його невідповідності вимогам, визначеним в абзацах третьому — сьомому 
пункту 2 цих Порядку та умов, та у разі неподання чи несвоєчасного подання ним ві-
домостей про контингент учнів.».

4. В абзаці п’ятому пункту 6 слово «освітньої» виключити, а після слів «закла-
дів початкової школи» доповнити словами «та приватних закладів загальної серед-
ньої освіти».

5. Абзац другий пункту 8 після слів «передавати кошти субвенції» доповнити сло-
вами «та залишки субвенції минулих років».

6. У першому реченні абзацу третього пункту 11 слова «навчальних закладів» за-
мінити словами «закладів освіти».

7. Пункт 12 доповнити абзацами такого змісту:
«Облдержадміністрації здійснюють розподіл обсягу субвенції, що спрямовуєть-

ся приватним закладам загальної середньої освіти, між бюджетами міст обласно-
го значення, районів та об’єднаних територіальних громад пропорційно контингенту 
учнів таких закладів, який застосовується для розрахунку обсягу освітньої субвенції.

Облдержадміністрації здійснюють щомісячний розподіл обсягу субвенції, що 
спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклю-
зивно-ресурсних центрів, між бюджетами міст обласного значення, районів та 
об’єднаних територіальних громад пропорційно фактичній кількості педагогічних 
працівників інклюзивно-ресурсних центрів.

Органи Казначейства перераховують щомісяця до 15 числа на підставі платіжних 
документів, підготовлених облдержадміністраціями, кошти на рахунки бюджетів міст 
обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних гро-
мад, відкриті в органах Казначейства.».

8. Пункт 13 після слів «районних бюджетів» доповнити словами «, бюджетів 
об’єднаних територіальних громад».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 лютого 2019 р. № 122-р 
Київ

Про звільнення Ісаєнка Р. М.  
з посади заступника Голови Державної 

служби України з лікарських засобів  
та контролю за наркотиками

Звільнити Ісаєнка Романа Миколайовича з посади заступника Голови Державної 
служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у зв’язку з пере-
ходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 лютого 2019 р. № 123-р 
Київ

Про призначення Ісаєнка Р. М.  
Головою Державної служби України  

з лікарських засобів та контролю  
за наркотиками

Призначити Ісаєнка Романа Миколайовича Головою Державної служби України 
з лікарських засобів та контролю за наркотиками з дати початку фактичного вико-
нання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно 
до законодавства.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 лютого 2019 р. № 124-р 
Київ

Про призначення Шевченко О. П. 
заступником Голови Державної служби 
України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів
Призначити Шевченко Ольгу Петрівну заступником Голови Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з дати почат-
ку фактичного виконання нею посадових обов’язків строком на п’ять років з опла-
тою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три 
місяці.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 лютого 2019 р. № 125-р 
Київ

Про призначення Будника С. І.  
заступником голови правління Державної 

іпотечної установи
Призначити Будника Сергія Івановича заступником голови правління Державної 

іпотечної установи.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 березня 2019 р. № 131-р 
Київ

Про призначення Дараган Л. В.  
державним секретарем Міністерства  

у справах ветеранів України
Призначити Дараган Людмилу Віталіївну державним секретарем Міністерства 

у справах ветеранів України з дати початку фактичного виконання нею посадових 
обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, вста-
новивши випробування строком на три місяці.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 березня 2019 р. № 132-р 
Київ

Про призначення Яценка Л. П.  
головою Національного фонду досліджень 

України
Призначити Яценка Леоніда Петровича головою Національного фонду досліджень 

України строком на три роки.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як обвинуваченого Япринцева Миколу Захарови-
ча (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, с. Борівське, вул. Леніна, буд. 60) у судове 
засідання з розгляду кримінальної справи №428/9549/16-к 
за обвинуваченням Япринцева Миколи Захаровича за ч. 2  
ст. 110 КК України, яке відбудеться 26.03.2019 року о 10 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого пе-
редбачені ст. 139 КПК України, а також ст. 323 КПК України. 
У разі відсутності можливості прибути до суду на встанов-
лений день та час, обвинувачений зобов’язаний повідомити 
про неможливість з’явлення до суду шляхом подання заяви 
на адресу суду, в тому числі на офіційну електронну адресу 
суду: inbox@sdm.lg.court.gov.ua, або на факс суду: (06452) 
70-25-80.

Суддя Н. В. Бойко

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34 на підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України 
викликає Потелещенка Олексія Олександровича (зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, кв-л 
50 років Перемоги, 51/15) як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальній справі № 426/11834/16-к за обвину-
вальним актом у кримінальному провадженні стосовно По-
телещенка Олексія Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни на 27 березня 2019 року о 10.30 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя 
Попова О. М., судді Половинка В. О., Скрипник С. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34 на підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України 
викликає Акімова Олега Костянтиновича (який зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, м. Луганськ, квартал 
Степний, 4/21) як обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/11527/17-к за обвинувальним актом 
у кримінальному провадженні стосовно Акімова Олега Кос-
тянтиновича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 26 березня 2019 
року о 14.50 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя 
Попова О. М., судді Юрченко С. О., Осіпенко Л. М.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про скликання позачергових  

загальних зборів 
ТОВ «ЕНЕРГОБУДХІМПРОМ»,  

код ЄДРПОУ 40056064
Запрошуємо учасників ТОВ «ЕНЕРГО-

БУДХІМПРОМ», код ЄДРПОУ 40056064:
— Мамонова Максима Вадимови-

ча, який мешкає за адресою: 51931,  
м. Кам’янське, пр. Свободи, 57/30,  частка 
статутного капіталу Товариства 33,34%;

— Задерія Дмитра Михайловича, який 
мешкає за адресою: 51906, м. Кам’янське, 
пров. Цимлянський, 54, частка статутного 
капіталу Товариства 33,33%;

— Тихонова Руслана Олександровича, 
який мешкає: 51900, м. Кам’янське, вул. 
Димитрова, 6/35, частка статутного капі-
талу Товариства 33,33%, 

на позачергові загальні збори, які від-
будуться 25 квітня 2019 року о 10.00 год. 
за київським часом за адресою підприєм-
ства: 51909, Дніпропетровська область, 
м. Дніпродзержинськ (Кам’янське), про-
вулок Уральський, будинок 9, квартира 1.

Порядок денний: розгляд питання що-
до звільнення з посади директора ТОВ 
«ЕНЕРГОБУДХІМПРОМ» (код ЄДРПОУ 
40056064) Кирилюка Тараса Сергійови-
ча та його переобрання; проведення ін-
вентаризації ТОВ «ЕНЕРГОБУДХІМП-
РОМ»; передача майна ТОВ «ЕНЕРГО-
БУДХІМПРОМ» (печатки, статутних, бух-
галтерських та ін. документів). Учасникам 
при собі мати паспорт або довіреність на 
представництво інтересів учасника, заві-
рену нотаріально.

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 Пере-
моги, 34 на підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України викли-
кає Пілавова Арістотеля Юрійовича (Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Декабристів, 82) як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальній справі № 426/7657/17 за обвинувальним 
актом у кримінальному провадженні стосовно Пілавова Арісто-
теля Юрійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 25 березня 2019 
року об 11.10 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя  
Попова О .М., судді Половинка В. О., Скрипник С. М.

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 Пере-
моги, 34 на підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України викли-
кає Мельника Олексія Миколайовича (зареєстрований за адре-
сою: Луганська область, м. Луганськ, квартал Ватутіна, 3-а/25) 
як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/18444/18 за обвинувальним актом у кримінально-
му провадженні стосовно Мельника Олексія Миколайовича за  
ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України на 26 березня 2019 року о 
15.00 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя  
Попова О. М., судді Половинка В. О., Скрипник С. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемо-
ги, 34 на підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України викликає Ті-
щенко Олену Сергіївну (яка зареєстрована: Луганська область, 
м. Луганськ, вул. Металургійна, 17) як обвинувачену в судове за-
сідання по кримінальній справі № 426/11855/17-к за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні стосовно Тіщенко Оле-
ни Сергіївни за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 437 
КК України на 26 березня 2019 року о 14.40 годині.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченої в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя  
Попова О. М., судді Половинка В. О., Скрипник С. М.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ
21 лютого 2019 р.                         Сєвєродонецьк                        № 27-СЄВ  

Зареєстровано  
у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області  

13 березня 2019 р. за № 19/1929   

Про внесення змін до наказу  
від 30 грудня 2016 р. № 177-СЄВ

Відповідно до статті 6, пункту 1 статті 22, статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (із змінами), у 
зв’язку з необхідністю забезпечення належних умов для проведення обласного огляду-конкурсу майстрів мистецтв та амато-
рів народної творчості Луганської області «Луганщина — світанок України», з метою приведення нормативно-правового акта 
у відповідність до вимог чинного законодавства України, НАКАЗУЮ:   

1. Внести до Положення про обласний огляд-конкурс майстрів мистецтв та аматорів народної творчості Луганської області 
«Луганщина – світанок України», затвердженого наказом Управління культури, національностей та релігій Луганської облас-
ної державної адміністрації від 30 грудня 2016 р. № 177-СЄВ, зареєстрованого у Головному територіальному управлінні юсти-
ції у Луганській області 24 січня 2017 р. за № 5/1605, такі зміни:   

1) пункт 1.2. розділу І викласти в такій редакції:
«1.2. Організаторами Огляду-конкурсу виступають:
Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації;
Луганський обласний центр народної творчості;
районні державні адміністрації. 
Також організаторами Огляду-конкурсу можуть виступати виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, рад 

об’єднаних територіальних громад.»;
2) у розділі ІІ:   
у пункті 2.1. слово «листопад» замінити словом «квітень»; 
пункт 2.3. викласти в такій редакції: 
«2.3. До складу Оргкомітету, який повинен становити не менше 7 осіб, входять представники організаторів Огляду-кон-

курсу.»;   
пункт 2.6. викласти в такій редакції:   
«2.6. Огляд-конкурс складається з творчих звітів закладів культури міст обласного значення, районів та об’єднаних тери-

торіальних громад області.»;      
абзац третій пункту 2.7. викласти в такій редакції: 
«ІІ етап (з березня по квітень) – у закладах культури міст обласного значення, районних центрів та адміністративних цен-

трів об’єднаних територіальних громад Луганської області.»;   
у пункті 2.8. слова «в листопаді на Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва» замінити 

словами «у червні з нагоди святкування Дня утворення Луганської області»;   
у пункті 2.9.:
в абзаці другому слово «міста» замінити словами «міста обласного значення, об’єднаної територіальні громади»;   
в абзаці третьому слова «району чи міста» замінити словами «району, міста обласного значення або об’єднаної територі-

альної громади»;   
у пункті 2.11. слова «району/міста» замінити словами «району, міста обласного значення або об’єднаної територіальної 

громади»;   
3) пункт 4.1. розділу ІV викласти в такій редакції: 
«4.1. На підставі набраних балів Журі визначає найкращі творчі звіти міст обласного значення, районів і об’єднаних тери-

торіальних громад та присуджує 1, 2 та 3 місця переможцям.   
Також окремо серед міст обласного значення, районів та об’єднаних територіальних громад Журі визначає 1, 2, 3 місця, з 

врученням дипломів І, ІІ, ІІІ ступенів та подарунків.»;   
4) в анкеті-заявці на участь в обласному огляді-конкурсі майстрів мистецтв та аматорів народної творчості Луганської 

області «Луганщина – світанок України» слова «району (міста)» замінити словами «міста обласного значення, району або 
об’єднаної територіальної громади»;

5) у тексті слова «міста та райони» у всіх відмінках замінити словами «міста обласного значення, райони та об’єднані тери-
торіальні громади» у відповідних відмінках.      

2. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.      
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.   
Начальник                        А. АДАМЧУК   

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації —  

керівника обласної військово-цивільної адміністрації

21 лютого 2019 р.                         Сєвєродонецьк                        № 118

Зареєстровано  
у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області  

01 березня 2019 р. за № 15/1925

Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної 
адміністрації — керівника обласної військово-цивільної адміністрації 

від 29 березня 2018 р. № 250   
Керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (із змінами), абзацом 

третім частини першої статті 1, пунктом 8 частини третьої статті 6 Закону України «Про військово-цивіль-
ні адміністрації» (із змінами), з метою вдосконалення порядку проведення конкурсу з визначення проектів 
культурного обміну між Луганською та Львівською областями та необхідністю взаємоузгодження актів Лу-
ганської обласної державної адміністрації ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Внести до Порядку проведення конкурсу з визначення проектів культурного обміну між Луганською та 
Львівською областями, на реалізацію яких виділяються кошти з обласного бюджету, затвердженого роз-
порядженням голови обласної державної адміністрації — керівника обласної військово-цивільної адміні-
страції від 29 березня 2018 р. № 250, зареєстрованого у Головному територіальному управлінні юстиції у 
Луганській області 30 березня 2018 р. за № 27/1783, такі зміни:   

1) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Цей Порядок установлює процедуру організації та проведення конкурсу з визначення проектів куль-

турного обміну між Луганською та Львівською областями, на реалізацію яких виділяються кошти з об-
ласного бюджету, (далі — конкурс) у рамках Регіональної цільової комплексної програми розвитку сфе-
ри культури на 2019—2021 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністра-
ції — керівника обласної військово-цивільної адміністрації (далі — голова) від 24 жовтня 2018 року № 856 
(із змінами).»;

2) підпункт 4 пункту 7 викласти в такій редакції:
«4) строк подання проектів та документів, строк проведення конкурсу;»;
3) абзац другий пункту 15 після слів «присутніми на її засіданні» доповнити словами «членами конкурс-

ної комісії»;   
4) в абзаці другому підпункту 1 пункту 20 слова «Регіональної програми розвитку української мови, куль-

тури та національної свідомості громадян України на території Луганської області на 2016—2018 роки» за-
мінити словами «Регіональної цільової комплексної програми розвитку сфери культури на 2019—2021 ро-
ки, затвердженої розпорядженням голови від 24 жовтня 2018 року № 856 (із змінами)»;   

5) в індивідуальному оціночному листі слова «Регіональної програми розвитку української мови, культу-
ри та національної свідомості громадян України на території Луганської області на 2016—2018 роки» замі-
нити словами «Регіональної цільової комплексної програми розвитку сфери культури на 2019—2021 роки, 
затвердженої розпорядженням голови від 24 жовтня 2018 року № 856 (із змінами)».      

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
3. Департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації (Костенко О. В.) за-

безпечити офіційне опублікування цього розпорядження в установленому законодавством порядку.   
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної ад-

міністрації Лішик О. П.   
В. о. голови обласної державної
адміністрації — керівника обласної
військово-цивільної адміністрації            С. ФІЛЬ

Повістка про виклик, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України: 
Обвинуваченій Туркіній Ларисі Василівні, 29.10.1977 р.н., зареєстрованій за адресою: Одеська область, Кілійський ра-

йон, м. Вилкове, вул. Сонячна, 6, кв. 31, тимчасово проживала за адресою: м. Одеса, вул. Затонського, 24/3, кв. 126, необ-
хідно з’явитися в судові засідання, які відбудуться 27.03.2019 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні причини неприбуття особи на виклик 
суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя В. М. Коваленко

Сихівський районний суд м. Львова повідомляє обвинувачену в кримінальному провадженні Бутковську Галину Георгі-
ївну, 25 червня 1956 року народження, зареєстровану за адресою: Львівська область, м. Миколаїв, вул. Зелена, 81-б, судо-
ве засідання з розгляду обвинувального акта в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань за № 32012150000000019 від 24.11.2012 року, про обвинувачення Бутковської Галини Георгіївни у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, відбудеться 20 березня 2019 року 
о 09 год. 00 хв. у залі судових засідань Сихівського районного суду м. Львова.

Суддя І. П. Рудаков

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34 на підста-
ві ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України викликає Матяша Сергія Анатолійови-
ча (який зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Вол-
кова, 39/51) як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/11766/17 за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно 
Матяша Сергія Анатолійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 25 березня 2019 ро-
ку об 11.20 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., судді 
Осіпенко Л. М., Юрченко С. О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Курченко Сергій Віталійович, 21.09.1985 р.н., місце реєстрації: Хар-

ківська область, м. Чугуїв, вул. Чапаєва, буд. 9, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 КПК України вам необхідно з’явитися 22.03.2019 р. о 14 
годині 00 хвилин до слідчого в особливо важливих справах слідчого 
відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнарод-
но-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Гайда-
ра В. А. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 808-В, для про-
ведення слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваного в кримі-
нальному провадженні №42016000000003393 від 16.11.2016 за ч. 1 ст. 
255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 та інши-
ми статтями КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Курченко Сергій Віталійович, 21.09.1985 р.н., місце реєстрації: Хар-

ківська область, м. Чугуїв, вул. Чапаєва, буд. 9, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 КПК України вам необхідно з’явитися 26.03.2019 р. о 14 
годині 00 хвилин до слідчого в особливо важливих справах слідчого 
відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнарод-
но-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Гайда-
ра В. А. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 808-В, для про-
ведення слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваного в кри-
мінальному провадженні №42016000000003393 від 16.11.2016 за ч. 1  
ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 та ін-
шими статтями КК України.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ІНФОРМАЦІЯ
повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇ-
НА», 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А.

11. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних 
зборів: 17.04.2019, 12-00 год., 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, кімната 331.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: початок об 11-00 год., закінчення об 11-45 год.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 год. 11.04.2019.
4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Схвалення рішення Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для го-

лосування на Загальних зборах.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
4. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
5. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «СК «Країна», встанов-

лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
7. Розгляд звіту Правління ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «СК «Країна».
8. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ра-

ди ПАТ «СК «Країна».
9. Розгляд звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік на 

підставі висновку аудитора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна».
10. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
11. Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
12. Розгляд звіту про корпоративне управління ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчиня-

тися ПАТ «СК «Країна» до 17.04.2020 року відносно страхування, перестрахування, з граничною вартістю послуг, які є його предме-
том, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2018 рік.

14. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних збо-

рів: у робочі дні, робочий час з 10-00 год. до 15-00 год., 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, кімната 331, а в день проведення 
річних Загальних зборів — у місці їх проведення; тел. (044) 590-48-00. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, — Рідкоус Михайло Петрович.

51. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного: www.krayina.com

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» (тис. грн):

Найменування показника Період
звітний 2018 рік попередній 2017 рік

Усього активів  226836 239 426
Основні засоби (за залишковою вартістю) 20718 26 867
Запаси 518 556
Сумарна дебіторська заборгованість  34050 48 342
Гроші та їх еквіваленти 74278 82 962
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3087 1289
Власний капітал 109957 114 778
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 84985 84 985
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 107020 111 973
Поточні зобов’язання і забезпечення 9859 12 675
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 2368 1 289
Середньорічна кількість акцій (шт.) 65 880 000 65 880 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,019 0,019

Проекти рішень:
1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення: 
1. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії — Якушова Н. Е., член Лічильної комісії — Панков Д. В., 

член Лічильної комісії — Ходарченко В. М.
2. Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії — з початку Загальних зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів 

Лічильна комісія зобов’язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних чле-
нів Лічильної комісії припиняються.

2. Схвалення рішення Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для го-
лосування на Загальних зборах.

Проект рішення:
1. Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на Загальних зборах 17.04.2019 р.
2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах 17.04.2019 р. шляхом їх підписан-

ня Головою Реєстраційної комісії до початку реєстрації Акціонера (представника акціонера) для участі у ЗЗА.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
4. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
Проект рішення:
Кількісний склад Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» становить 5 осіб.
5. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «СК «Країна», встанов-

лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
Проект рішення:
Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, уповноважити Голову Правління ПАТ 

«СК «Країна» Наконечного О.В. підписати від імені ПАТ «СК «Країна» цивільно-правові договори з членами Наглядової ради. 
7. Розгляд звіту Правління ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «СК «Країна».
Проект рішення:
Затвердити звіт Правління ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
8. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ра-

ди ПАТ «СК «Країна».
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» за підсумками 2018 року.
9. Розгляд звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік на 

підставі висновку аудитора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна».
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізора ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за підсумка-

ми 2018 року на підставі висновку аудитора.
10. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
Проект рішення:
Направити нерозподілений прибуток ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік в сумі 3 087338,00 (три мільйони вісімдесят сім тисяч триста 

тридцять вісім грн. 00 коп.) гривень в рахунок резервного капіталу ПАТ «СК «Країна».
11. Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
Проект рішення:
1. Визнати повноту і достовірність фінансових звітів та затвердити річний баланс ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік і фінансову звіт-

ність ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
2. Затвердити річний звіт ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
12. Розгляд звіту про корпоративне управління ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
Проект рішення:
Прийняти до відома звіт про корпоративне управління ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчиня-

тися ПАТ «СК «Країна» до 26.04.2020 року відносно страхування, перестрахування, з граничною вартістю послуг, які є його предме-
том, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2018 рік.

Проект рішення:
Схвалити укладення ПАТ «СК «Країна» до 17.04.2020 року договорів страхування,  перестрахування зі страховою сумою, що не 

перевищує 200% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
14. Затвердження нової редакції Статуту.
Проект рішення:
Ухвалили: затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «СК «КРАЇНА».
7. Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 

товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного скла-
ду кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандида-
тів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення но-
вих питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у чле-
ни наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акці-
онера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

8. Акціонер на Загальних зборах може здійснювати свої права через представника фізичну особу або уповноважену особу юри-
дичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замі-
нити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

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 право участі на цих загальних зборах акці-

онера, який видав довіреність, замість свого представника.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління                                   О. В. Наконечний
    (підпис)                                        (ініціали та прізвище керівника)
                 28.02.2019 
                                          (дата)

До уваги
суб’єкта господарювання в особі:

фізичної особи — громадянина України Курченка С. В.  
(персональні дані)

товариства з обмеженою відповідальністю «Хіган» 
(м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 38180000),
товариства з обмеженою відповідальністю «Алконост» 
(м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 38091838),
товариства з обмеженою відповідальністю «Амадіна» 
(м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 38091761),
товариства з обмеженою відповідальністю «Амінамі» 
(м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 38179985),
товариства з обмеженою відповідальністю «Анкона-Торг» 
(м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 38091658),
товариства з обмеженою відповідальністю «Муйне» 
(м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 38091686),
товариства з обмеженою відповідальністю «Ультрастарін-

вест» 
(м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, ідентифікацій-

ний код юридичної особи 38640061),
товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Європей-

ська паливно-енергетична компанія»
(м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 38607789),
товариства з обмеженою відповідальністю «Айнам» 
(м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 38180063).
За результатами розгляду справи № 24-26.13/170-14 про по-

рушення законодавства про захист економічної конкуренції, пе-
редбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції», у вигляді набуття контролю над пу-
блічним акціонерним товариством «БРОКБІЗНЕСБАНК» (м. Ки-
їв), без отримання відповідного дозволу органів Антимонополь-
ного комітету України, наявність якого необхідна, Антимонополь-
ний комітет України прийняв рішення від 20 листопада 2018 року 
№ 656-р «Про порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції та накладення штрафу» (далі – Рішення).

Інформація про прийняте Рішення розміщена на офіційному 
веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.
gov.ua) у розділі «Інформація про рішення та розпорядження Ан-
тимонопольного комітету України (АМКУ)».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини 
першої статті 56 Закону України «Про захист економічної конку-
ренції».

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

досудове розслідування
Обвинувачений Боровський Сергій Іванович, 

10.11.1957 року народження, обвинувачений y вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповідно до вимог  
ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове за-
сідання в порядку спеціального судового провадження, 
яке відбудеться 27 березня 2019 року о 15 годині 00 хви-
лин у приміщенні Біловодського районного суду Луган-
ської області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біло-
водськ Луганської області, для участі в судовому засі-
данні 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

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

досудове розслідування
Обвинувачений Іорганський Григорій Петрович, 

28.09.1981 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 27 березня 2019 
року о 13 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

Повістка про виклик обвинувачених в підготовче 
судове засідання, по якому здійснюється спеціальне 

досудове розслідування
Обвинувачений Романенко Олексій Борисович, обвинува-

чений у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 185, ч. 4 ст. 187 КК Укра-
їни, Іванюк Андрій Миколайович у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 187 ч. 4, ст. 115 ч. 2, п.п. 
6, 12 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК 
України викликаються в судове засідання в порядку спеці-
ального судового провадження, яке відбудеться 27 березня 
2019 року о 13 годині 30 хвилин у приміщенні Біловодського 
районного суду Луганської області за адресою: вул. Луган-
ська, 30, смт Біловодськ Луганської області, для участі в су-
довому засіданні як обвинувачені.

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

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

Суддя Т. В. Кускова

Оголошення про виклик обвинуваченого
Ухвалою Біловодського районного суду Луганської об-

ласті від 29 березня 2018 року прийнято до провадження об-
винувальний акт, внесений до Єдиного державного реєстру 
досудових розслідувань за № 22014130000000418 за обви-
нуваченням Палянички Олександра Вікторовича у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 1 ст. 263 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Паляничка Олек-
сандр Вікторович у підготовче судове засідання, яке призна-
чено на 09 годину 00 хвилин 26 березня 2019 року та від-
будеться в приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вважа-
ється повідомленим про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

Оголошення про виклик обвинуваченої
Ухвалою Біловодського районного суду Луганської об-

ласті від 7 вересня 2018 року прийнято до провадження об-
винувальний акт, внесений до Єдиного державного реєстру 
досудових розслідувань за № 22018130000000142 за обви-
нуваченням Терещенко Марини Миколаївни у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2  
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачена викликається Терещенко Мари-
на Миколаївна в підготовче судове засідання, яке відкладено 
на 09 годину 30 хвилин 26 березня 2019 року та відбудеться 
в приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачена вважа-
ється повідомленою про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

Обвинувачений Сухачов Андрій Валерійович, 
06.07.1976 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 109 ч. 1,  
ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповідно до 
вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в 
судове засідання в порядку спеціального судового 
провадження, яке відбудеться 26 березня 2019 ро-
ку о 08 годині 30 хвилин у приміщенні Біловодсько-
го районного суду Луганської області за адресою: 
вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської облас-
ті, 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

Оголошення про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
Обвинувачений Гречка Василій Іванович, 02.08.1981 ро-

ку народження, зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, Біловодський район, с. Новоспасівка, вул. Шевченка, 
15, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викли-
кається в судове засідання в порядку спеціального судового 
провадження, яке відбудеться о 10 годині 30 хвилин 26 бе-
резня 2019 року в приміщенні Біловодського районного су-
ду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в розгляді справи 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 Є. О. Соболєв

Оголошення про виклик обвинуваченої  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
Обвинувачена Басова Єсенія Сергіївна, 16.11.1975 року 

народження, яка зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, м. Красний Луч, вул. Пирогова, 5, відповідно до вимог 
ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в підготовче су-
дове засідання в порядку спеціального судового проваджен-
ня, яке призначено на 11 годину 00 хвилин 26 березня 2019 
року в приміщенні Біловодського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30, для участі в підготовчому судовому засідан-
ні як обвинувачена.

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

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

Суддя Є. О. Соболєв

Оголошення про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
Обвинувачений Княжев Сергій Миколайович, 7 квітня 

1959 року народження, зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, м. Ровеньки, вул. Юрія Гагаріна, 7/137, відпо-
відно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається 
в підготовче судове засідання в порядку спеціального судо-
вого провадження, яке призначено на 10 годину 00 хвилин 
26 березня 2019 року в приміщенні Біловодського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська область, 
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в підготовчо-
му 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 Є. О. Соболєв

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

досудове розслідування
Обвинувачена Бєрежна Світлана Іванівна, 18.11.1974 року 

народження, обвинувачена у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 191 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 26 березня 2019 року о 15 годи-
ні 00 хвилин у приміщенні Біловодського районного суду Лу-
ганської області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біло-
водськ Луганської області, для участі в судовому засіданні 
як обвинувачена.

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

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

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

ПрАТ «УКРВОДПРОЕКТ» 
До уваги акціонерів  ПрАТ «Укрводпроект» 

Приватне  акціонерне товариство «Український головний проек-
тно-розвідувальний та науково-дослідний інститут з меліоративного і 
водогосподар сь кого будівництва» (ПрАТ «Укрводпроект»), код ЄДРПОУ 
01035101, місцезнаходження: 03035, м. Київ-35, вул. Митрополита Ва-
силя Липківського, 45, сайт: www.uvp-kiev.com.ua, відповідно до Закону 
України «Про акціонерні товариства» повідомляє про скликання річних  
загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 19 квітня 2019 
року за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45. 

Початок Зборів об 1130 годині 19 квітня 2019 року.
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватися 

Реєстраційною комісією з 1030 до 1115 години за місцем проведення Збо-
рів: 03035, м. Київ-35, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, зала 
ПрАТ «Укрводпроект» в лабораторному корпусі № 513, 5 поверх, вхід 
через арку із вул. Солом’янської. 

Проект порядку денного: 
1.Про обрання та припинення повноважень Лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: голова Лічильної 

комісії — Єрлінєков С. М., члени Лічильної комісії — Андрійченко М. Т.,  
Черниш В. М. Повноваження Лічильної комісії припиняються після 
складання протоколів про підсумки голосування  акціонерів на річних 
загальних зборах з усіх питань Порядку денного.

2. Про обрання голови та секретаря Зборів.
Проект рішення: Обрати:
- Головою Зборів — Голову Наглядової ради ПрАТ «Укрводпроект»  

Величко С. В.;
- Секретарем Зборів — акціонера Ковтонюк О. А.
3. Про затвердження регламенту загальних Зборів.
Проект рішення: затвердити такий регламент Зборів: на доповіді —  

до 10 хв., виступи в обговоренні — до 2 хв., відповіді на запитання — 
2 хвилини, для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 2 хвилин. Пи-
тання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або 
усно. Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням 
бюлетенів. 

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
за 2018 рік та основні напрямки роботи на 2019 рік. 

Проект рішення: Роботу Правління Товариства у 2018 році визнати за-
довільною.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Роботу Наглядової Ради Товариства у 2018 році ви-

знати задовільною та затвердити звіт за 2018 рік. 
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2018 

рік.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про 

перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
7. Розгляд висновків Аудитора, прийняття рішення за наслідками 

розгляду звітів Правління, Наглядової Ради, Ревізійної комі сії та затвер-
дження заходів за результатами їх розгляду. Затвердження річного зві-
ту  Правління і валюти балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:  1. Затвердити аудиторський висновок за 2018 рік.  
2. Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік. 3.Затвердити ва-
люту балансу за 2018 рік в розмірі 43737 тис.грн. 4. Затвердити заходи 
Товариства за результатами розгляду висновків Аудитора, звітів Прав-
ління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства  за 2018 рік. 
Проект рішення: 1. Кошти прибутку Товариства в резервний капітал  

не направляти. 2. Дивіденди по результатах роботи за 2018 рік не нара-
ховувати та не виплачувати. 

9. Про зменшення Статутного капіталу шляхом анулювання раніше 
викуплених акцій Товариства.

Проект рішення: 1. Анулювати раніше викуплені Товариством прості 
іменні акції в кількості 624410 штук. 2. Зменшити Статутний капітал на 
156102,50 грн. та затвердити новий Статутний капітал в сумі 1022685,5 
грн. 

10. Затвердження Статуту ПрАТ «Укрводпроект» шляхом викладення 
його в новій редакції.  

Проект рішення: Затвердити Статут Приватного акціонерного товари-
ства «Український головний проектно-розвідувальний та науково-до-
слідний інститут з меліоративного і водогосподарського будівництва» 
шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загаль-
них Зборів Товариства Величко Світлану Віталіївну та секретаря загаль-
них Зборів  Ковтонюк Олену Анатоліївну підписати Статут ПрАТ «Укр-
водпроект» в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Дупляка Віталія Дмитровича забез-
печити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Додаткова інформація:
Адреса  веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-

шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден ного, а 
також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону Украї-
ни «Про акціонерні Товариства»: www.uvp-kiev.com.ua.  

Ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з проектом порядку ден-
ного річних загальних Зборів акціонерів ПрАТ «Укрводпроект», та з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного  річних  загальних Зборів акціонерів ПрАТ «Укрводпроект», акці-
онер (або його представник за відповідною довіреністю) може звер-
нутися із письмовою заявою або особисто до Товариства  за адресою: 
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, лабораторний кор-
пус, кімната №1101, у робочі дні з 930 до 1200 години за київським часом. 

В день проведення  річних загальних Зборів акціонери можуть озна-
йомитися з документами на місці проведення Зборів з 1030 до 1115 го-
дини. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матері-
алами Зборів та їх отримання — заступник голови Правління  з еконо-
міки Юрченко П. В. Довідки за телефоном: (044) 248-70-65, 248-70-16. 

Право на участь та голосування  у загальних Зборах акціонерів ПрАТ 
«Укрводпроект» мають особи, що включені до  переліку акціонерів То-
вариства, складеному станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Зборів у порядку, встановленому законодавством про депо-
зитарну систему України, тобто на 24.00 год. 15 квітня 2019 року. 

Загальна кількість акцій станом на дату складення переліку осіб, 
яким надсилається повідомлення про проведення загальних Зборів — 
4715152 штуки. Відповідно до наданого ПАТ «Національний депозита-
рій України» Переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів складає 4090742 акції.

Акціонерам, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про 
акціонерні товариства», надані права, якими вони можуть користувати-
ся після отримання повідомлення про проведення загальних Зборів.

 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включен-
ня нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповід-
ні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного 
загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначен-
ням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, ти-
пу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/
або проекту рішення. З детальною інформацією стосовно оформлення, 
подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отриман-
ня повідомлення про проведення загальних Зборів акціонерів у строк до 
дати проведення загальних Зборів, акціонери можуть ознайомитись в 
ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» або звернутись 
до керівництва Товариства для уточнення інформації.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, вида-

на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які мають право вчиняти  нотаріальні дії. Довіреність на пра-
во участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи 
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами. Довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, 
тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням 
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голо-
сування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, 
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не міс-
тить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання що-
до голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при со-
бі необхідно мати: акціонерам документ, що посвідчує особу (паспорт); 
представникам акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену згідно 
з чинним законодавством. В реєстрації акціонера (його представника) 
може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціоне-
ра (його представника).

Права надані акціонерам згідно зі ст. 68-69 Закону України «Про ак-
ціонерні товариства»:

На загальних Зборах акціонерів за 2017 рік, які відбулися 20 квітня 
2018 року, частина акціонерів голосувала проти прийняття загальними 
зборами рішення про зміну типу товариства з «публічного» на «приват-
не». Ці акціонери звернулися до Товариства з вимогами викупити на-
лежні їм акції, а Товариство згідно зі ст. 69 Закону України «Про акціо-

нерні товариства» викупило їх акції. За рішенням  Зборів акціонерів ра-
ніше викуплені акції повинні бути анульовані  та відповідно бути змен-
шений Статутний капітал Товариства. 

Акціонер має право вимагати здійснення обов’язкового викупу акці-
онерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він осо-
бисто зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував про-
ти прийняття загальними зборами рішення про зменшення Статутно-
го товариства, а акціонерне товариство зобов’язане викупити належні 
акціонерові акції.  Перелік акціонерів, які мають право вимагати здій-
снення обов’язкового викупу належних їм акцій, складається на підста-
ві переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних збо-
рах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги 
обов’язкового викупу акцій. Ціна викупу акцій не може бути меншою за 
ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про 
акціонерні товариства». Ринкова вартість акцій визначається станом на 
день, що передує дню опублікування повідомлення про скликання за-
гальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для 
вимоги обов’язкового викупу акцій. Договір між акціонерним товари-
ством та акціонером про обов’язковий викуп товариством належних йо-
му акцій укладається в письмовій формі. Акціонерне товариство протя-
гом не більш як п’яти робочих днів після прийняття загальними збора-
ми рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу ак-
цій, у порядку, встановленому Статутом акціонерного товариства, пові-
домляє акціонерів, які мають право вимагати обов’язкового викупу ак-
цій, про право вимоги обов’язкового викупу акцій із зазначенням: ціни 
викупу акцій; кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; 
загальної вартості у разі викупу акцій товариством; строку здійснення 
акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій 
(у разі отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій). Про-
тягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало 
підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, акціонер, який має 
намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. 
У вимозі акціонера про обов’язковий викуп акцій мають бути зазначе-
ні його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходжен-
ня), кількість, тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких він вима-
гає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії докумен-
тів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом 
на дату подання вимоги. Протягом 30 днів після отримання вимоги ак-
ціонера про обов’язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вар-
тості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимо-
ги обов’язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний ак-
ціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством пра-
ва власності на акції, обов’язкового викупу яких він вимагає. Оплата ак-
цій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, уста-
новлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати. Акці-
онери мають право ознайомитися з проектом договору про викуп това-
риством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартос-
ті акцій) єдині для всіх акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПрАТ «Укрводпроект»  за 2018 рік (тис.грн.)

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 43731 47071
Основні засоби та нематеріальні активи 34967 35848
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1007 1106
Сумарна дебіторська заборгованість 6466 6896
Грошові кошти та їх еквіваленти 1098 3020
Нерозподілений прибуток 5783 6309
Власний капітал 42403 45695
Статутний капітал 1179 1179
Довгострокові зобов’язання 92 92
Поточні зобов’язання 1236 1284
Чистий прибуток (збиток)  -529 193
Середньорічна кількість акцій (штук) 4330242 4715152
Кількість власних акцій, викуплених протягом  
періоду (шт.) 624410 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій  
протягом періоду 2759,892 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 41 52

Наглядова Рада ПрАТ «Укрводпроект»

До уваги  
ТОВ «КАМНЕПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ОМФАЛ», 
код в ЄДРПОУ 30721174, 86211,  
Донецька обл., м. Шахтарськ,  
вул. Леніна, буд. 85

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про відступлення права вимоги

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНКОРД ФАКТОРИНГ», код в ЄДРПОУ 40487592, 01001, м. Київ, вул. Михайлів-
ська, будинок 21-Б, нежиле приміщення 34 (надалі — «Новий кредитор») повідомляє ТОВ «КАМНЕПЕРЕРОБНИЙ ЗА-
ВОД «ОМФАЛ», код в ЄДРПОУ 30721174, 86211, Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Леніна, буд. 85 (надалі — «За-
ставодавець»), що 25.02.2019 між Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Актив-Банк» (надалі 
— «Первісний кредитор») та Новим кредитором було укладено Договір №46-debtX_8688 про відступлення (купівлю-
продаж) прав вимоги від 25.02.2019 (надалі — «Договір відступлення прав вимоги»).

Відповідно до умов Договору про відступлення прав вимоги Первісний кредитор відступив, а Новий кредитор на-
був право вимоги до ІП «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-КАПІТАЛ», код в ЄДРПОУ 30701357 (надалі — «Борж-
ник») щодо сплати заборгованості за Кредитним договором № 0601/02 від 01.06.2012, укладеним між ПАТ «КО-
МЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКТИВ-БАНК», код в ЄДРПОУ 26253000 (надалі — «Банк») та Боржником (надалі — «Кредит-
ний договір»).

Загальний розмір заборгованості Боржника за Кредитним договором, право вимоги за яким перейшло до Нового 
кредитора, станом на дату укладення Договору відступлення прав вимоги складає: 261 661 698,85 грн. (двісті шіст-
десят один мільйон шістсот шістдесят одна тисяча шістсот дев’яносто вісім гривень 85 коп.). 

Разом з правом вимоги виконання зобов’язань за Кредитним договором до Нового кредитора у повному обся-
зі перейшло, зокрема, право вимоги до Заставодавця за Договором застави № 0601/02/S-2 від 25.06.2012, укладе-
ним між Банком та Заставодавцем, на забезпечення виконання зобов’язань Боржника за Кредитним договором.

Отже, з 25.02.2019 кредитором Боржника за Кредитним договором та заставодержателем, зокрема, за дого-
вором застави № 0601/02/S-2 від 25.06.2012 є Новий кредитор, а саме: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНКОРД 
ФАКТОРИНГ», код в ЄДРПОУ 40487592, 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 21-Б, нежиле приміщення 34  
(р/р 26507015966502, в ПАТ «Альфа Банк», код банку 300346). 

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Беркуна Романа Михайловича як обвинувачено-
го на 10 годину 28 березня 2019 року в справі за об-
винуваченням Беркуна Романа Михайловича, 6 лю-
того 1977 року народження, у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 
ст. 408 КК України, за адресою: м. Київ, вул. Сергі-
єнка, 3, каб. 45.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Л. A. Мельниченко

Чаплинською районною державною адміністраці-
єю Херсонської області розглядається питання щодо 
визначення місця проживання дітей з одним із бать-
ків, у зв’язку із чим Караджаєву Сабіту Гульалійови-
чу, 24 квітня 1991 року народження, необхідно до 26 
березня 2019 року з’явитися до Чаплинської район-
ної державної адміністрації Херсонської області за 
адресою: смт Чаплинка, вул. Грушевського, 87 Хер-
сонської області, для участі у вирішенні порушено-
го питання.

На виконання ухвали Київського апеляційного суду від 
05.03.2019 р. Оболонський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що заяви сторони захисту про виправлення описок у 
вироку Оболонського районного суду м. Києва від 24.01.2019 р., 
яким Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., ви-
знано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 5 ст. 27,  ч. 2 ст. 437 КК України та виправдано за  
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України, будуть розглянуті в судо-
вому засіданні, яке призначено на 09 год. 00 хв. 20 берез-
ня 2019 р.

Разом з цим, повідомляємо, що у відповідності до ч. 2  
ст. 379 КПК України, неприбуття в судове засідання осіб, які 
були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгля-
ду питання про внесення виправлень.

Головуючий суддя В. В. Дев’ятко

На виконання ухвали Київського апеляційного суду від 
05.03.2019 р. Оболонський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що заяви сторони захисту про роз’яснення вироку 
Оболонського районного суду м. Києва від 24.01.2019 р., 
яким Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., визна-
но винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, 
ч. 5 ст. 27,  ч. 2 ст. 437 КК України, та виправдано за ч. 5  
ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України, будуть розглянуті в судовому 
засіданні, яке призначено на 14 год. 00 хв. 20 березня 2019 р.

Разом з цим, повідомляємо, що у відповідності до ч. 2  
ст. 380 КПК України, неприбуття в судове засідання осіб, які 
були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгля-
ду заяви про роз’яснення рішення.

Головуючий суддя В. В. Дев’ятко

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Кличнікова Володимира Миколайовича як обвинува-
ченого на 09 год. 00 хв. 26 березня 2019 року в справі за обвинуваченням Кличнікова Володимира Микола-
йовича, 24.08.1964 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кри-
мінального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 40.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Бірса О. В.

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

Обвинувачений Шакуро Дмитро Олександрович, який народився 21 квітня 1973 року, зареєстрований 
за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Соловйова, 1; проживає за адресою: АР Крим, м. Севастополь, 
вул. Колобова, 15, кв. 247, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засі-
дання, яке відбудеться 27.03.2019 року о 10 годині 30 хвилин у залі судових засідань №131 Приморсько-
го районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як 
обвинувачений.

Суддя Іванов В. В.

Посвідчення особи,  
яка постраждала внаслідок  

Чорнобильської катастрофи (категорія 
1), серія А №114480 від 9 грудня  

1998 року на ім’я Онищенка Георгія  
Федоровича, видане Київською міською 

державною адміністрацією,  
вважати недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
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Oбласть Нiч День

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

Oбласть Нiч День

Черкаська -2 +3 +4 +9
Кіровоградська -2 +3 +4 +9
Полтавська -2 +3 +4 +9
Дніпропетровська -2 +3 +4 +9
Одеська -2 +3 +9 +14
Миколаївська -2 +3 +7 +12
Херсонська -2 +3 +7 +12
Запорізька -2 +3 +5 +10
Харківська -2 +3 +4 +9
Донецька -2 +3 +4 +9
Луганська -2 +3 +4 +9
Крим 0 +5 +6 +11
Київ 0 +2 +5 +7
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Етнографічний костюм — 
це модно

Ольга БУЛКОВСЬКА, 
«Урядовий кур’єр»

КУЛЬТУРА. Молоді воли-
няни організували цікаву фо-
тосесію в одязі, який носили 
на Волині 100 років тому. І до-
вели, що етностиль недарем-
но завжди актуальний. Так 
втілився у життя проект «Га-
пличка» (а саме так у деяких 
районах називають ґудзик), 
який його автори презентува-
ли краянам у березні. У Луць-
ку представили 32 образи — 

по одному жіночому і чо-
ловічому, характерні 
для кожного з 16 райо-
нів області. 

Як розповідає одна з 
ініціаторок Юлія Євпак, 
усе почалося з ідеї зібра-
ти гардероб лучан столітньої 
давності. Разом з небайду-
жими до минувшини волонте-
рами та співробітниками Во-
линського краєзнавчого му-
зею вдалося підібрали сіль-
ські образи та описи до них. А 
моделями для фотосесії ста-

ли волинські 
журналісти і гро-
мадські активіс-
ти. До слова, тут 
уже минувшина 
влаштувала сво-
єрідний кастинг. 
Виявилося, на-
ші предки були 
худішими від су-
часників, тож ли-
ше певної стату-
ри люди змогли 
вдягти ті сорочки 
чи спідниці.

«Ми вивчаємо 
багато загального, 
— впевнена Юлія 
Євпак, — і залиша-

ємо без уваги во-
линське вбрання. 

Ці застібки, крій, ві-
зерунки для вишив-

ки, чоловічі со-
рочки — ніде 
такого не 

знайдемо! 
Хочетьс я,  

щоб люди це бачили, 
знали, цінували й пиша-

лися рідним, могли створити 
вже сучасні вишиванки за іс-
торичними мотивами». 

Плани на найближче май-
бутнє серйозні: розвивати 
проект у різних напрямах, ви-
дати презентаційну фотокни-
гу і представити волинські об-
рази Україні та світу.

Тварини-іноземці 
поселяться в харківському зоопарку

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ПРИБУЛЬЦІ З ЄВРОПИ. 
Нинішньої весни харківський 
зоопарк очікує не зовсім звич-
не поповнення. Сюди на по-
стійне місце мешкання прибу-
дуть тварини із Франції, Угор-
щини та Швейцарії. У новому 
будинку мавп мешкатимуть 
пара орангутангів із фран-
цузького зоопарку — 28-річ-

на самка і 12-річний самець, 
і дві самки 8 і 9 років з Буда-
пешта й Цюріха. Подружжя 
орангутангів прибуде до Хар-
кова з одного з найвідоміших 
у Європі за роботою з оран-
гутангами зоопарків — Ля 
Буасьер-дю-Доре (Франція). 
У ньому самець Мажор про-
жив 50 років і вважався най-
старішим у світі самцем цьо-
го виду. Тож для таких еліт-
них гостей у харківському зо-

опарку готують справжні хо-
роми — будинок мавп, убез-
печений від сторонніх шумів 
та з надійною огорожею.

Щоб перевірити готовність 
харківського зоопарку, прибу-
ла поважна делегація фахівців 
із Європи. Директор зоопарку 
Ля Буасьер-дю-Доре Себас-
тьян Лоран і куратор коміте-
ту Європейської асоціації зо-
опарків та акваріумів у Схід-
ній Європі, представник буда-

пештського зоопарку Іштван 
Відаковітс відвідали харків-
ський зоопарк і подивилися, в 
яких умовах мешкатимуть їхні 
вихованці. Вони були задово-
лені мавпячим будинком.

Харківський зоопарк планує 
отримати з німецького міста 
Кельн двох жирафів, а також 
білих ведмедів і пінгвінів. Його 
територію під час реконструк-
ції розділять на географічні зо-
ни і побудують океанаріум.

Застібки, крій, візерунки вишивки на чоловічих сорочках 
Волині — особливі

Вінниччина очима 
юних луганчан

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ДИТЯЧІ ПОДОРОЖІ. Юні художники з кількох районів Лу-
ганщини побували на Вінниччині. Днями 13 учнів художніх 
шкіл та художніх відділень шкіл мистецтв Кремінної та Сва-
тового в супроводі викладачів повернулися з подорожі до 
м. Хмільник Вінницької області й тепер готуються відобра-
зити свої враження у творчих роботах.

Подорож, мета якої арт-терапія дітей із зони АТО, орга-
нізувала Всеукраїнська громадська молодіжна організація 
«Молодіжний рух «Здорова Україна». За цей час діти та до-
рослі відвідали безліч цікавих місць Вінницької області. Но-
вим творчим досвідом став майстер-клас з олійного живо-
пису від заслуженого художника України Володимира Козю-
ка. Юні креміняни привезли із собою виставку власних ху-
дожніх робіт «Україна очима дітей», яку було представлено 
в санаторії «Радон».

Новим творчим досвідом для дітей із Кремінної 
та Сватового став майстер-клас з олійного живопису 
від заслуженого художника України Володимира Козюка

Власкор Микола Шот став 
заслуженим журналістом України 

Галина САДОВСЬКА, 
Людмила ОСТРОВСЬКА 
для «Урядового кур’єра»

ВІДЗНАКА. Власному ко-
респондентові «Урядового 
кур’єра» у Тернопільській та 
Львівській областях Миколі 
Шоту цього року присвоєно 
почесне звання заслуженого 
журналіста України. Голова 
Тернопільської облдержадмі-
ністрації Степан Барна вру-
чив її колезі на заході з наго-
ди 205-річчя із дня народжен-
ня Тараса Шевченка. 

У журналістиці Микола 
Шот уже понад три десятиріч-
чя. Після закінчення з відзна-
кою факультету журналісти-
ки Львівського національного 
університету імені Івана Фран-

ка почав працювати в Терно-
полі в молодіжній газеті «Ро-
весник». Був співробітником 
у виданнях «Західна Україна», 
«Свобода», «Досьє 02», кіль-
ка років — головним редак-
тором Тернопільського дер-
жавного телебачення. З лю-
того 2004-го — власний ко-
респондент газети «Урядовий 
кур’єр». Завдяки йому вже 15 
років у всіх куточках Украї-
ни читачі газети мають змогу 
знайомитися із соціально-еко-
номічним життям Тернопілля, 
історичними та природними 
принадами області, її талано-
витими людьми, красою тра-
дицій краю. Ці публікації отри-
мали друге життя у книжках 
Миколи Шота: «Тихий сму-
ток душі» (2003) та «На пагор-

бі долі» (2013). На цю книж-
ку звернули увагу члени комі-
тету з присудження обласних 
премій і майже одностайно 
висловилися за відзначення 
автора премією імені Володи-
мира Здоровеги. Доти Мико-
ла Миколайович уже був лау-
реатом обласної журналіст-
ської премії «Становлення» 
(1988), Людиною року Терно-
пілля-2013, його нагороджено 
Почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України, численними 
грамотами та відзнаками Тер-
нопільських облдержадміні-
страції та облради, міської ра-
ди, а також Національної спіл-
ки журналістів України. Раді-
ють рідні, колеги, всі, хто знає 
його, доторкається до Мико-
линої журналістської праці!

Одна 
з моделей 

проекту 
Ольга Валянік


