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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОКСАНА МАРКАРОВА: 
«Європейські колеги високо 
оцінили прогрес виконання 

програми до другого траншу 
макрофінансової допомоги, 

підтвердили готовність 
надавати інвестиційну 
й кредитну підтримку 

проектів Приазов’я».

Санкції невідворотно 
стискають кільце 

ПРОТИДІЯ. Рішення РНБО про запровадження санкцій проти 
юридичних і фізичних осіб РФ, причетних до агресії в Криму та 
на Донбасі, підписав Президент Петро Порошенко. До нового 
переліку російських юридичних осіб, проти яких запроваджують 
обмежувальні заходи, зарахували книжкові інтернет-магазини 
й видавництва, холдинги й заводи, будівельні компанії тощо.

Українських інтернет-провайдерів зобов’яжуть закрити до-
ступ до книгарень ЛітРес, Лабірінт.Ру та Рексофт. Проти інтер-
нет-магазинів три роки діятимуть обмеження на торговельні 
операції з українськими компаніями. Туди потрапили вісім росій-
ських видавництв: «Ексмо», «АСТ», ЗАТ «Книжный мир», «Ве-
че», «Центрполиграф», «Яуза», «Яуза-пресс», «Питер». Стосу-
ється це й компаній «МАКО-холдинг», EN + Group, «Силовые 
машины» і «Стройтрансгаз», суднобудівного заводу «Залив», 
ще понад 15 російських і кримських будівельних компаній.

Під санкціями опинилися й українські «дочки» російських 
держбанків, повідомляє Укрінформ: Сбербанку, ВЕБ і ВТБ. 
Їм на два роки заборонено виводити капітал на користь 
пов’язаних із банками осіб.

140 тонн 
гуманітарної допомоги жителям 

тимчасово окупованої частини Донбасу 
направила днями місія Міжнародного 

комітету Червоного Хреста

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

З розгортанням росій-
ської агресії на Донба-

сі і втратою шахт на тим-
часово не підконтрольних 
Україні територіях видо-
буток вугілля антрацитової 

групи знизився з 18 міль-
йонів тонн у 2014 році до 4,5 
мільйона тонн у 2015-му.

Під загрозою частко-
вої, а то й повної зупин-
ки опинилася значна час-
тина енергоблоків тепло-
вих електростанцій краї-
ни — головних споживачів 

низьколетких марок енер-
гетичного вугілля: антра-
циту та пісного вугілля.

Із 14 потужних ТЕС, що 
працюють в об’єднаній 
енергетичній системі Укра-
їни, вугільні енергоблоки 
сімох ТЕС — Трипільської, 
Зміївської, Криворізької, 

Придніпровської, Лугансь-
кої, Слов’янської та Миро-
нівської не могли обійти-
ся без поставок вугілля з 
Донбасу. Енергетичне ву-
гілля антрацитової гру-
пи споживають ще й  
сім теплоелектро-
цент ралей. 

Війна мізків і технологій 
за енергетичну безпеку 
ВУГІЛЬНА ГАЛУЗЬ. Намаганням російського агресора 
дестабілізувати роботу теплових електростанцій України 
харківський Котлотурбопром протиставив власні унікальні 
розробки

Міністр фінансів про підготовку до отримання другого 
траншу макрофінансової допомоги від ЄС на 500 млн євро
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Гостріша за глобальне 
потепління проблема  
з водою, точніше,  
її кількістю, а особливо 
якістю

ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

Науковими рекомендаціями вчених 
Полтавської сільськогосподарської 
дослідної станції, якій виповнюється 
135 років, скористалися аграрії 
в багатьох країнах
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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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ОГОЛОШЕННЯ

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

Приватне акціонерне товариство 
«Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України»

(код за ЄДРПОУ 14348681, місцезнаходження: вул. Лисенка, 4,  
м. Київ, 01030, Україна), далі за текстом — «Товариство», повідомляє, 
що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про скликання та 
проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі за тек-
стом — «Загальні збори»).

Загальні збори відбудуться 24 квітня 2019 року за адресою:  
вул. Харківське шосе, 201-203, м. Київ, 02121, Україна, 8-й поверх,  
кімната № 819. Початок проведення Загальних зборів — о 12 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах розпочнеться  
об 11 год. 00 хв. та закінчиться об 11 год. 45 хв. Для реєстрації для учас-
ті у Загальних зборах представникам акціонерів необхідно пред’явити 
документ, що засвідчує особу (паспорт), та довіреність, або інший до-
кумент, що підтверджує повноваження представника на прийняття 
участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадо-
вими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчува-
тися депозитарною установою у встановленому Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи 
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах мо-
же містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загаль-
них зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування 
на Загальних зборах на свій розсуд.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного прово-
диться з використанням бюлетенів для голосування.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 18 квітня 2019 року.

Станом на 21 березня 2019 року (дата складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) статут-
ний капітал Товариства складається з 544 000 акцій, з яких 490 000 ак-
цій прості іменні та 54 000 акцій привілейовані іменні. Усі акції Товари-
ства (незалежно від типу) є голосуючими.

До проекту порядку денного Загальних зборів включені наступні пи-
тання:

1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі 2 (двох) осіб. Го-

ловою лічильної комісії Загальних зборів МАУ обрати Рябошапку Л. Г. 
та Глушкіну Є. Л. — членом лічильної комісії Загальних зборів МАУ.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: обрати Бондаря О. В. Головою Загальних зборів 

МАУ, Астаніну А. В. — секретарем Загальних зборів МАУ. 
3. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Звіт Виконавчого органу МАУ за 2018 рік взяти до 

уваги.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Звіт Наглядової ради МАУ за 2018 рік взяти до уваги.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту. 
Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії МАУ за 2018 рік затвердити.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність МАУ за 2018 

рік, підтверджену незалежним аудитором.
7. Розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора за 2018 рік.
Проект рішення: Взяти до уваги Звіт та висновки зовнішнього ауди-

тора ТОВ «БДО» про підтвердження річної фінансової звітності МАУ за 
2018 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2018 року.
Проект рішення: «Затвердити фінансовий результат діяльності Това-

риства за 2018 рік — збиток у сумі 2 696 132 тис. грн. В зв’язку з відсут-
ністю чистого прибутку Товариства за 2018 рік та нерозподіленого при-
бутку минулих років здійснити виплату фіксованих дивідендів за приві-
лейованими акціями в сумі 2 045 грн. 52 коп. за рахунок резервного ка-
піталу. Затверджені збитки Товариства за 2018 рік у сумі 2 696 132 тис. 
грн. обліковувати у балансі Товариства на бухгалтерському рахунку «не 
покриті збитки минулих років» до їх покриття».

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту поряд-
ку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України 
«Про акціонерні товариства»: http://www.flyuia.com.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних збо-
рів до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства мають 
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Харківське шосе, 
201-203, м. Київ, 02121, Україна, 6-й поверх, кімната № 619, щоденно, 
крім суботи, неділі та святкових днів, з 10.00 до 17.00 години, а в день 
проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадо-
вою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з матеріалами порядку денного, є корпоративний секретар Ас-
таніна А.В. (тел. +38 (044) 593-77-26 (9057).

Акціонери Товариства мають право вносити пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також що-
до нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається 
в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, 
який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, зміс-
ту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, ти-
пу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим 
акціонером до складу органів Товариства. 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — 
не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Про-
позиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного по-
винні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інфор-
мацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера 
(акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена на-
глядової ради — незалежного директора.

Затверджено Наглядовою радою.

Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «УКРЕНЕРГОПОЛІС»  

код за ЄДРПОУ: 32707743 (надалі — Товариство), місцезнаходжен-
ня: Україна, 01042, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19 повідомляє 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які  відбудуться  
26 квітня  2019 року о 09 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 01042, 
м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19, конференційна зала на 2-му  
поверсі. Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися  
26 квітня  2019 року  з 08 години 30 хвилин до 08 години 55 хвилин за 
місцем проведення  Загальних зборів акціонерів.

   Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних збо-
рах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину  22 квіт-
ня  2019 р.

 ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 1.  Про обрання членів лічильної комісії та припинення їх повнова-

жень.
2.  Про обрання голови та секретаря  Загальних зборів акціонерів То-

вариства, затвердження регламенту зборів.
3.  Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 

голосування на загальних зборах.
4.  Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльнос-

ті Товариства  за  2018 рік, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.    

5.  Звіт   Наглядової    ради   Товариства   за   2018 рік,  прийняття    рі-
шення за наслідками розгляду звіту. 

6.  Звіт  та  висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік,  при-
йняття рішення  за наслідками  розгляду  звіту.

7.  Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік. 
8.  Про визначення порядку розподілу прибутку чи покриття збитків 

за 2018 рік.
Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитись 

з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного  Загальних зборів акціонерів, до 26  квітня 2019 року (включно) 
за адресою: Україна, 01042, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19, кон-
ференційна  зала на 2-му поверсі, у робочі дні з 11 години до 16 години 
за попередньою домовленістю з відповідальною особою, а в день про-
ведення  Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова 
особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів  з документами – Го-
лова правління Михайловський Євген Олександрович, телефон для до-
відок: +38 044 227-62-34. 

 Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвід-
чує особу акціонера. Представникам акціонерів, крім того, необхідно 
мати документ, що відповідно до законодавства надає право представ-
ляти акціонера на Загальних зборах акціонерів  (довіреність або доку-
менти, що підтверджують право особи діяти без довіреності).

Акціонер має право призначити свого представника постійно або 
на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до закінчен-
ня строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого 
представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий 
орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборів акціонерів Това-
риства особисто.

У разі якщо для участі в Загальних зборах акціонерів з’явилося де-
кілька представників акціонера, реєструється той представник, дові-
реність якому видана пізніше. У разі якщо акція перебуває у спільній 
власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загаль-
них зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників 
або їх загальним представником.

Довіреність на право участі та голосування на  Загальних зборах  То-
вариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік пи-
тань, порядку денного  Загальних зборів акціонерів Товариства із за-
значенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосу-
вати. Під час голосування на  Загальних зборах акціонерів Товариства 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосу-
вання, представник вирішує всі питання щодо голосування на  Загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-
ня загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до скла-
ду органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведен-
ня зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного:  http://32707743.smida.gov.ua/.

Наглядова рада

Повідомлення про проведення річних  
загальних зборів акціонерів

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства 
«Електроприладпостач»!

Публічне акціонерне товариство «Електроприладпостач» (код ЄДРПОУ 
01882108; місцезнаходження: 03124, м. Київ, вул. Радищева, буд. 3;  далі — То-
вариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі 
— Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів: 23 квітня 2019 року.
Час проведення Загальних зборів: початок зборів о 10.00 год.
Місце проведення Загальних зборів: 03124, м. Київ, вул. Радищева, буд. 3, 

корп. «А».
Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акці-

онерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних збо-
рів з 09:40 до 09:55.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах:  17 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання Голови та членів лічильної комісії.
2. Затвердження Голови та обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Заслуховування звіту Правління про фінансово-господарську діяльність То-

вариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Заслуховування звіту Ревізійної комісії про роботу у 2018 році та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Заслуховування звіту Наглядової ради про роботу у 2018 році та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
8. Про зміну типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін до статуту Товариства; затвердження нової редакції стату-

ту Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Нагля-

дову раду та Правління Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових 

або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх ви-
нагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових 
договорів з членами Наглядової ради.

13. Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.
14. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Акціонери та/або їх представники мають можливість ознайомитися з докумен-

тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних 
зборів, у робочі дні, робочі години (з 09:00 до 17:00) за адресою: 03124, м. Київ, 
вул. Радищева, буд. 3, корп. «А». 

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, —
Голова правління Товариства Лисенко Ліна Миколаївна. Довідки за телефоном: 
(044) 206-20-46.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщено інформацію з проектами  
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного —  
http://elpp.com.ua

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

Найменування показника 
період 

звітний попередній 

Усього активів  56938 56789

Основні засоби  5270 5430

Довгострокові фінансові інвестиції  0 0

Запаси 73 62

Сумарна дебіторська заборгованість  335 288

Грошові кошти та їх еквіваленти 21 41

Нерозподілений прибуток 4503 4314

Власний капітал 53852 53851

Статутний капітал 998 998

Довгострокові зобов’язання 0 0

Поточні зобов’язання 3086 2938

Чистий прибуток (збиток) 1 1

Середньорічна кількість акцій (шт.) 3990197 3990197

Кількість власних акцій, викуплених  
протягом періоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених  
на викуп власних акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 36 37

Наглядова рада ПАТ «Електроприладпостач»

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Ремізі Андрію Андрійовичу, 23 липня 1988 року на-

родження, зареєстрований за адресою: Луганська область, Переваль-
ський район, місто Артемівськ, вул. Кренкеля, будинок 2, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 25.03.2019 р. о 
10.00 год. до Слідчого управління Головного управління Національної 
поліції в Луганській області за адресою: Луганська область, місто Сє-
вєродонецьк, вул. Півоварова, 2 (Луганська область, місто Сєвєродо-
нецьк, вул. Вілєсова, 1) до старшого слідчого СУ ГУНП у Луганській об-
ласті Горіна А.В. з метою проведення процесуальних та слідчих дій по 
кримінальному провадженню № 12017130530000496 від 28.06.2017.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Діваков Олександр Олександрович у вчиненні кри-

мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, 15.09.1969 року народження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 32З 
КПК України викликається в судове засідання на 09 год. 30 хв. 4 квіт-
ня 2019 року до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької 
області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 203, голову-
ючий суддя Навроцький В. А., конт. тел. (0382) 65-74-43), для прове-
дення спеціального судового розгляду в кримінальному провадженні  
№ 22017240000000024 про обвинувачення Дівакова Олександра Олек-
сандровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини та наслідки неприбуття на 
виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне проваджен-
ня № 227/1059/17 (1-кп/227/71/2018) за обвинуваченням Гільванової Hypії Загі-
рівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачена Гільванова Нурія Загірівна, 28 березня 1982 року народження, 
останнє місце реєстрації якої: вул. Зарічна, буд. 252, кв. 29, м. Харцизьк Доне-
цької обл., викликається на 5 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. до Добропільського  
міськрайонного суду, кабінет № 2, для участі в підготовчому судовому засіданні в 
кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань за № 42016050000000857 від 23 серпня 2016 року.

Особа, яка викликається, зобов’язана заздалегідь повідомити про неможли-
вість прибуття до суду та про причини такої неявки.

Головуючий суддя Мацишин Л. С.,  
судді Любчик В. М., Левченко A. M.

Деснянський районний суд м. Чернігова викликає як обвинувачено-
го Степанова Валерія Володимировича, 07.04.1960 року народження 
(останнє відоме місце проживання: м. Чернігів, пров. Калініна, буд. 15), 
для участі в кримінальному провадженні №750/8058/16-к по обвинува-
ченню Степанова Валерія Володимировича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 436 КК України.

Судове засідання відбудеться 27 березня 2019 року о 14 год. 00 год. 
під головуванням судді Кулініча Ю. П. у приміщенні суду за адресою:  
м. Чернігів, пр. Перемоги, 141, каб. 209.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСЕЛЕКТРОМОНТАЖ», код за  
ЄДРПОУ  01417475, було втрачено свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, дата 
реєстрації  23 листопада 2011 року, реєстраційний № 414/10/1/11.

Голова ліквідаційної комісії
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Повідомлення про проведення річних (чергових)  
загальних зборів акціонерів 

ПАТ «Одеська ТЕЦ»
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОДЕСЬКА ТЕЦ».

2. Код ЄДРПОУ юридичної особи 05471158. 
3. Місцезнаходження: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29, телефон  

(048) 738-62-51, факс (048) 723-12-94.
4. Електронна поштова адреса office@otec.odessa.ua
5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://otec.odessa.ua/
6. Вид особливої інформації: Відомості про проведення Річних (черго-

вих) загальних зборів акціонерів ПАТ «Одеська ТЕЦ».
II. Текст повідомлення

Шановний акціонер ПАТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ»!
Повідомляємо про проведення річних (чергових) Загальних збо-

рів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ТЕЦ», код за  
ЄДРПОУ 05471158, місцезнаходження: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 
29 (далі — Товариство), які відбудуться 23 квітня 2019 року об 11.00 за 
адресою: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29, кімната № 1 (актова за-
ла). Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у річ-
них (чергових) Загальних зборах: з 10.00 до 10.50 у день та за місцем 
проведення річних (чергових) Загальних зборів. Для реєстрації акціоне-
рам Товариства та для участі в річних (чергових) Загальних зборах Това-
риства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (пас-
порт), представникам акціонерів — документ, який ідентифікує особу, 
та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у 
річних (чергових) Загальних зборах, оформлений згідно з вимогами 
чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку ден-
ного):

1. Обрання членів лічильної комісії річних (чергових) Загальних збо-
рів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання Голови та Секретаря річних (чергових) Загальних зборів 
Товариства.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних (чергових) 
Загальних зборів Товариства.

4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування на річних (чергових) Загальних зборах Товариства.

5. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Това-
риства. 

6. Питання щодо доцільності внесення змін до положення про винаго-
роду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

7. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних ди-

відендів з урахуванням вимог законодавства, відповідно до результатів 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

10. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.

11. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2018 рік, прийнят-
тя рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ре-
візійної комісії Товариства за 2018 рік.

12. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвер-
дження заходів за результатами їх розгляду.

13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції.

14. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. 
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
16. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з 

членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Ревізійної комісії Товариства.

18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019—2020 

роки.
20. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової 

ради Товариства.
21. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ра-

ди Товариства.
22. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління 

Товариства. 
23. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів.
Даний проект порядку денного річних (чергових) Загальних зборів То-

вариства вважати затвердженим порядком денним річних (чергових) За-
гальних зборів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2019 року, у разі 
відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Проекти рішень з питань, що виносяться на голосування (проекту по-
рядку денного):

Проект рішення з 1-го питання проекту порядку денного: 
Обрати лічильну комісію річних (чергових) Загальних зборів Товари-

ства у складі: 1. Орлова Оксана Володимирівна — голова лічильної комі-
сії; 2. Бондаренко Тетяна Василівна — член лічильної комісії. Припинити 
повноваження лічильної комісії річних (чергових) Загальних зборів То-
вариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

Проект рішення з 2-го питання проекту порядку денного: 
Обрати головою річних (чергових) Загальних зборів Товариства – Ма-

каренко Наталію Аурелівну, секретарем річних (чергових) Загальних 
зборів Товариства — Шведчикову Ольгу Георгіївну. 

Проект рішення з 3-го питання проекту порядку денного: 
Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних (чер-

гових) загальних зборів Товариства:
– доповідачам з питань порядку денного річних (чергових) загальних 

зборів Товариства – до 5 хвилин;
– виступи – до 3 хвилин.
Голосування з питань порядку денного здійснюється з використан-

ням бюлетенів.
Голосування проводиться за принципом «1 акція – 1 голос» без ви-

користання кабін для голосування, крім обрання членів наглядової ради 
та ревізійної комісії, що обираються шляхом кумулятивного голосуван-
ня за принципом «загальна кількість голосів – це кількість належних ак-
ціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу акціо-
нерного товариства. Обраними до складу органу товариства вважають-
ся кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порів-
няно з іншими кандидатами.

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного річних (чергових) 
загальних зборів товариства надаються виключно у письмовому вигляді 
голові загальних зборів товариства через секретаря загальних зборів до 
моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із за-
значенням прізвища та імені (найменування) акціонера та його представ-
ника (за наявності), який подає питання або пропозицію. Записи, пропо-

зиції, записки та інші звернення з питань порядку денного річних (чер-
гових) загальних зборів товариства, що не містять вказаних реквізитів, 
не розглядаються. 

Підрахунок  підсумків голосування по бюлетенях – до 15 хв.; оголо-
шення протоколів про підсумки голосування – до 5 хв.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Го-
ловою річних (чергових) загальних зборів за умови, що за рішення про 
зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше 
трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у збо-
рах.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного 

або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проек-
ту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під 
час підрахунку голосів.

Проект рішення з 4-го питання проекту порядку денного:
Затвердити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голо-

сування на річних (чергових) Загальних зборах Товариства:
- під час проведення реєстрації акціонеру (його представнику) під під-

пис видаються бюлетені для голосування з питань порядку денного;
- бюлетені засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представ-

нику) під час його реєстрації для участі в річних (чергових) Загальних 
зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

Проект рішення з 5-го питання проекту порядку денного: 
Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік не 

затверджувати, у зв’язку з відсутністю відповідно до положень Статуту 
Товариства, затвердженого 30.04.2014 року, такого органу Товариства.

Проект рішення з 6-го питання проекту порядку денного: 
Визнати недоцільним питання внесення змін до положення про вина-

городу членів наглядової ради та виконавчого органу публічного акціо-
нерного товариства у зв’язку з відсутністю положення про винагороду 
членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

Проект рішення з 7-го питання проекту порядку денного: 
Змінити тип Товариства з публічного на приватне.
Змінити повне найменування з Публічного акціонерного товариства 

«Одеська ТЕЦ» на Акціонерне товариство «Одеська ТЕЦ»; скорочене на-
йменування з ПАТ «Одеська ТЕЦ» на АТ «Одеська ТЕЦ».

Проекти рішень з 8-го питання проекту порядку денного: 
Проект рішення № 1:
Взяти до відома річний звіт Товариства за 2018 рік.
Проект рішення № 2:
Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік 
Проект рішення з 9-го питання проекту порядку денного: 
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про акціонерні това-

риства», не приймати рішення про виплату дивідендів та не здійснюва-
ти виплату дивідендів за простими акціями у зв’язку з тим, що власний 
капітал Товариства менший, ніж сума його статутного та резервного ка-
піталу. 

Проект рішення з 10-го питання проекту порядку денного: 
Не затверджувати звіт Правління про результати фінансово-госпо-

дарської діяльності Товариства за 2018 рік у зв’язку з його відсутністю. 
Проект рішення з 11-го питання проекту порядку денного: 
Не затверджувати звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 

2018 рік у зв’язку з їх відсутністю. 
Проекти рішень з 12-го питання проекту порядку денного: 
Проект рішення № 1:
Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінан-

сової звітності Товариства за 2018 рік.
Проект рішення № 2:
Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінан-

сової звітності Товариства за 2018 рік та доручити Виконавчому органу 
Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зо-
внішнім (незалежним) аудитором.

Проект рішення з 13-го питання проекту порядку денного: 
Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій 

редакції. Уповноважити Голову та секретаря річних (чергових) Загальних 
зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. Доручити В.о. керів-
ника Товариства Афоніну Дмитру Олександровичу (з правом передору-
чення) забезпечити у встановленому законодавством порядку державну 
реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції, затвердженого річними 
(черговими) загальними зборами Товариства.

Проект рішення з 14-го питання проекту порядку денного: 
У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства вважати та-

кими, що втратили чинність, положення про виконавчий орган та реві-
зійну комісію Товариства.

Проект рішення з 15-го питання проекту порядку денного: 
Обрання членів Наглядової ради Товариства буде здійснюватися шля-

хом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кан-
дидатур.

Проект рішення з 16-го питання проекту порядку денного: 
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 

членами Наглядової ради Товариства. Надати В.о. керівника Товариства 
Афоніну Дмитру Олександровичу повноваження на підписання цивіль-
но-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства.

Проект рішення з 17-го питання проекту порядку денного: 
Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товари-

ства у повному складі.
Проект рішення з 18-го питання проекту порядку денного: 
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства буде здійснюватися 

шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонера-
ми кандидатур.

Проект рішення з 19-го питання проекту порядку денного: 
Встановити наступні чіткі цілі діяльності Товариства на 2019—2020 

роки, а саме провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечен-
ня прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської ді-
яльності.

Проект рішення з 20-го питання проекту порядку денного: 
Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради 

Товариства. 
Проект рішення з 21-го питання проекту порядку денного: 
Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради То-

вариства.
Проект рішення з 22-го питання проекту порядку денного: 
Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління Товари-

ства. 
Проект рішення з 23-го питання проекту порядку денного: 
На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні Товариства» 

прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством  у ході поточної 
господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати  про-
ведення цих річних (чергових)  Загальних зборів значних правочинів, а 
саме, укладення договорів: 

- на постачання природного газу для виробництва теплової енергії, 
яка споживається підприємствами, організаціями та іншими суб’єктами 
господарювання (крім бюджетних організацій та установ) з граничним 
обсягом споживання до 7 500 тисяч кубічних метрів з граничною сукуп-
ною вартістю до 56 120 тис. грн. з ПДВ та внесення, у разі необхідності, 
до нього змін шляхом підписання додаткових угод за таких умов:

- зміни ціни на природний газ відповідно до рішень державного регу-
ляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;

- зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді 
цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у ра-
зі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами Законів Украї-
ни або іншими підзаконними обов’язковими до виконання нормативни-
ми документами;

- зміни обсягів постачання природного газу у випадку зміни обсягів 
виробництва теплової та електричної енергії;

- на постачання природного газу для виробництва теплової енергії, 
яка споживається бюджетними установами та організаціями з гранич-
ним обсягом споживання до 19 250 тисяч кубічних метрів з граничною 
сукупною вартістю до 144 040 тис. грн. з ПДВ, та внесення, у разі не-
обхідності,  до нього змін  шляхом підписання додаткових угод за та-
ких умов:

- зміни ціни на природний газ відповідно до рішень державного регу-
ляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;

- зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді 
цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у ра-
зі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами Законів Украї-
ни або іншими підзаконними обов’язковими до виконання нормативни-
ми документами;

- зміни обсягів постачання природного газу у випадку зміни обсягів 
виробництва теплової та електричної енергії.

- на постачання природного газу для виробництва теплової енер-
гії, яка споживається населенням з граничним обсягом споживання до  
45 250 тисяч кубічних метрів з граничною сукупною вартістю до 338 588 
тис. грн. з ПДВ та внесення, у разі необхідності, до нього змін  шляхом 
підписання додаткових угод за таких умов:

- зміни ціни на природний газ відповідно до рішень державного регу-
ляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;

- зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді 
цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у ра-
зі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами Законів Украї-
ни або іншими підзаконними обов’язковими до виконання нормативни-
ми документами;

- зміни обсягів постачання природного газу у випадку зміни обсягів 
виробництва теплової та електричної енергії.

- на постачання природного газу для власних потреб з граничним об-
сягом споживання до 21 450 тисяч кубічних метрів з граничною сукуп-
ною вартістю до 160 502 тис. грн. з ПДВ та внесення, у разі необхідності, 
до нього змін шляхом підписання додаткових угод за таких умов:

- зміни ціни на природний газ відповідно до рішень державного регу-
ляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;

- зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді 
цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у ра-
зі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами Законів Украї-
ни або іншими підзаконними обов’язковими до виконання нормативни-
ми документами;

- зміни обсягів постачання природного газу у випадку зміни обсягів 
виробництва теплової та електричної енергії.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом 
передоручення) здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені 
Товариства правочинів, вказаних у пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Това-
риство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рі-
шення, щодо яких річні Загальні збори Товариства попередньо надали 
згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на 
вчинення таких значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них (чергових) Загальних зборах, встановлена 17.04.2019 року (станом 
на 24 годину).

Адреса веб-сайту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ОДЕСЬКА ТЕЦ», на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних 
(чергових) Загальних зборів Товариства – http://otec.odessa.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається пові-
домлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій  
складає 174 101 600 та загальна кількість голосуючих акцій складає 
174 101 600.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до річних (чергових) Загальних 
зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати наді-
слання повідомлення про проведення річних (чергових) Загальних збо-
рів до дати проведення річних (чергових) Загальних зборів щоденно 
(крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 
год. до 12.50 год.) за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29, кім-
ната № 2, другий поверх (приймальня керівника Товариства). А в день 
проведення річних (чергових) Загальних Зборів ознайомитися з доку-
ментами можливо у місці проведення Загальних Зборів (адреса: 65003, 
м. Одеса, вул. Церковна, 29, кімната № 1 (актова зала)) з 9.00 години до 
10.45 години. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами — в.о. керівника Афонін Дмитро Олександрович. Довідки за 
телефоном 048-738-62-51.

Після отримання повідомлення про проведення позачергових загаль-
них зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими ст. 36 та 
38 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: ознайомлюва-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до докумен-
тів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайоми-
тися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку 
денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вно-
сяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за чо-
тири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство 
до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане 
надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та поряд-
ку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акці-
онерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитан-
ня однакового змісту.

Пропозиції акціонера щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів акціонерного товариства, вносяться не пізні-
ше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного то-
вариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізні-
ше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції що-
до включення нових питань до проекту порядку денного повинні місти-
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ти відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів 
у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інфор-
мацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера 
(акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена на-
глядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-
ного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізви-
ща (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або кла-
су належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать канди-
дату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включен-
ню до проекту порядку денного загальних зборів. У разі подання акціо-
нером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо 
дострокового припинення повноважень голови колегіального виконав-
чого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконав-
чого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо канди-
датури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонер-
ного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного вико-
навчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 
його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних збо-
рів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень 
із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до за-
пропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загаль-
них зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), 
які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а та-
кож пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного то-
вариства з питань призначень незалежних директорів, може бути при-
йнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку внесення пропо-
зицій або неповноти даних, необхідних для внесення пропозицій.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загаль-
них зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), 
яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийня-
то з підстав недотримання акціонерами строку внесення пропозицій або 
неповноти даних, необхідних для внесення пропозицій у разі неподання 
акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань 
порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного 
товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товари-
ства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проек-
ту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсила-
ється наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту йо-
го прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів ак-
ціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення за-
гальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вру-
чає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підста-
ві пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє прове-
дення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може по-
становити рішення про зобов’язання товариства провести загальні збо-
ри з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було без-
підставно відмовлено акціонеру.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування 
з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства», 
акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про ви-
куп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 За-
кону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім 
кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Ак-
ціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про ви-
куп Товариством акцій з дати надіслання повідомлення про проведен-
ня річних (чергових) Загальних зборів до дати проведення річних (чер-
гових) Загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 
16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.50 год.) за адресою: 65003, 
м. Одеса, вул. Церковна, 29, кімната № 2, другий поверх (приймальня ке-
рівника Товариства), а в день проведення річних (чергових) Загальних 
Зборів — також у місці їх проведення  з 9.00 години до 10.45 години.

Порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю 
визначено статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства», а са-
ме довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадо-
вими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчувати-
ся депозитарною установою у встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи вида-
ється її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчи-
ми документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пе-
релік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як 
і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосу-
вання на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як 
передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить 
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо го-
лосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
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 збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який 
видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Одеська ТЕЦ»

(тис. грн)

Найменування показника Період
2018 рік 2017 рік

Усього активів 999 230 743 743
Основні засоби (за залишковою вартістю) 99 997 95 276
Запаси 56 726 56 575
Сумарна дебіторська заборгованість 525 015 354 696
Гроші та їх еквіваленти 96 556 38 087
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (608 069) (760 195)
Власний капітал (564 544) (716 670)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 43 525 43 525 
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1 563 774 1 460 413
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 152 126 (229 805)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 174 101 600 174 101 600
Чистий прибуток (збиток) на одну  
просту акцію (грн.)

0,87378 (1,31995)

В.о. керівника                                                                                                                    
Д.О. Афонін

Додаток 2 
до Порядку передачі документації 

для надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

______________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля
 (автоматично генерується програмними

 засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 
не зазначається суб’єктом господарювання)
_____________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу  

на довкілля на водозаборі ТОВ «Орієнтир-Буделемент» 
у м. Бровари Київської області, код ЄДРПОУ 36108100

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впли-
ву на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
07400 м. Бровари Київської області за адресою: бульвар Незалеж-

ності, 28-А, тел. (044) 390-29-85
2. Планова діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Видобування  підземних вод (корисні копалини загальнодержавного 

значення, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р. 
№827) на водозаборі підприємства з затвердженням запасів підземних 
вод у Державній комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ).

Водозабір розташований  на території ТОВ «Орієнтир-Буделемент»  
у північній частині м. Бровари Київської області. 

Водозабір представлений трьома свердловинами, пробуреними на 
сеноман-келовейський водоносний комплекс. Усі свердловини ма-
ють глибину 180 м і пробурені в 2014 р.  ДП «Українська геологічна  
компанія». Загальна потужність свердловин становить 96,0 м3/год 
(2304 м3/добу). 

 Технічна альтернатива 1.
Водозабір призначений для господарського та виробничого водо-

постачання підприємства з виробництва пористого бетону.
Загальний обсяг водоспоживання підприємства ТОВ «Орієнтир-Бу-

делемент» в 2017—2018 р.р. складав 860-1000 м3/добу. Потреба води 
на перспективу складає 1500 м3/добу.

Усі свердловини знаходяться в робочому стані і працюють у пере-
ривчатому режимі за потребою.

ТОВ «Орієнтир-Буделемент» має Спеціальний дозвіл на користуван-
ня надрами за № 4663,  отриманий 05 червня 2015 року, в якому осо-
бливими умовами  зазначено  затвердження запасів підземних вод у 
ДКЗ України у п’ятирічний термін.

 Водозабір складається з трьох свердловин, пробурених на сеноман-
келовейський водоносний комплекс. Усі свердловини мають глибину 
180 м і пробурені в 2014 р.  ДП «Українська геологічна компанія». За-
гальна потужність свердловин становить 96,0 м3/год (2304 м3/добу). 

Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та 
територіальних альтернатив. 

Технічна альтернатива 2. 
Не розглядалась. 
Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для задоволення 

потреб у воді ТОВ «Орієнтир-Буделемент».
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-

нативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтерна-

тива 1.
Планована діяльність здійснюється у північній частині м. Бровари 

Київської області за  адресою: бульвар Незалежності, 28-А, в межах те-
риторії підприємства ТОВ «Орієнтир-Буделемент». 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтерна-
тива 2.

На замовлення ТОВ «Орієнтир-Буделемент» проводяться  роботи з 
геологічного вивчення, на основі яких складено звіт про геолого-еко-
номічну оцінку запасів питних підземних вод ділянки №№ 1,2,3  родо-
вища, згідно якого ведеться розробка родовища, тому розгляд місця 
провадження планованої діяльності за територіальними альтернатива-
ми недоцільний.   

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Визначається забезпеченням робочими місцями працездатного на-

селення, сплатою податків в місцеві бюджети, покращенням економіч-
ної ситуації регіону. Наявність на балансі даного підприємства водоза-
бору знижує навантаження на міські мережі водопостачання.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри плано-
ваної діяльності 

ТОВ «Орієнтир-Буделемент»  має на балансі 3 свердловини, які про-
бурені у 2014 році на глибині 180,0 м. 

Дебіти свердловин:
Свердловина 138/02   —   становить 25 м3/год.
Свердловина 139/03   —   становить 25 м3/год.
Свердловина 140/04   —   становить 17 м3/год.
Експлуатаційні запаси: 
на даний час виконується геолого-економічна оцінка і затвердження 

запасів підземних вод в ДКЗ України.     
Річна продуктивність підприємства з видобування підземних вод:
Свердловина 138/02    —  становить 128,943 тис.м3/рік
Свердловина 139/03    —  становить 89,233 тис.м3/рік
Свердловина 140/04    —  становить 75,515 тис.м3/рік
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтер-

нативами:
щодо технічної альтернативи 1
– дотримання вимог та виконання заходів в межах поясів ЗСО; 
– дотримання умов спеціального водокористування; 
щодо технічної альтернативи 2 
не розглядається 
щодо територіальної альтернативи 1
– дотримання меж поясів ЗСО. 
щодо територіальної альтернативи 2 
не розглядається
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
На родовищі використовується закрита система забору, очищен-

ня, розподілу води, що відповідає сучасним вимогам. Підземні насо-
сні станції побудовані відповідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання, 
зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» та за-
довольняють умови, які не допускають забруднення глибинних водо-
носних горизонтів. Інженерна підготовка і захист території здійснюєть-
ся існуючою інфраструктурою.

щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і захист території щодо технічної аль-

тернативи 2 відсутні через відсутність технічної альтернативи 2.
щодо територіальної альтернативи 1 
Водозабір знаходиться в межах земельного відводу на територіях, 

погоджених у встановленому порядку. Зона санітарної охорони витри-
мана відповідно ДБН В.2.5- 74:2013 «Водопостачання, зовнішні мережі 
та споруди. Основні положення проектування» та передбачено заходи, 
які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів. Зо-
на санітарної охорони суворого режиму — 15 метрів. 

щодо територіальної альтернативи 2 
не розглядається
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
атмосферне повітря — незначний;
водне середовище — обсяги водокористування; 
ґрунти — утворення відходів та подальше поводження з ними; 
рослинний і тваринний світ — відсутній; 
вплив на клімат і мікроклімат — відсутній; 
вплив на техногенне середовище – відсутній.
щодо технічної альтернативи 2
не розглядається 
щодо територіальної альтернативи 1
соціальне середовище — відсутній; 
щодо територіальної альтернативи 2 
не розглядається
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої катего-

рії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на до-
вкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповід-
ний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля») 

Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкіл-
ля, п.п.3 п. 3 ст. 3 (видобування корисних копалин, крім корисних копа-
лин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи зем-
лекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок), п.п.13 п. 3 
ст. 3 ( водозабір підземних вод, що перевищує 300 м3 /добу).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впли-
ву на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскор-
донного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може 
зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених 
держав)

Транскордонний вплив на довкілля відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 

що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для учас-
ті в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля від-
повідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка 
впливу на довкілля — це процедура, що передбачає: 

– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля;

– проведення громадського обговорення запланованої діяльності;
– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а 
також інформації, отриманої від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації; 

 – надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту;

– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього по-
відомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, вихо-
дячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливос-
ті громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обго-
ворення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарюван-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається 
можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у 
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголо-
шенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлен-
ня на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обся-
гу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваження і про-
позиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на до-
вкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на до-
вкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це зна-
чно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і про-
позицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськос-
ті вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів 
з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, сво-
їм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних да-
них. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або 
обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, нада-
ні у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної пла-

нованої діяльності буде додержання особливих умов спеціального 
дозволу № 4663 на користування надрами, що виданий Державною 
службою геології та надр України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсила-
ти до

Міністерство екології та природних ресурсів України (відділ оцінки 
впливу на довкілля); адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Васи-
ля Липківського, 35; електронна пошта: m.shimkus@menr.gov.ua; тел. 
(044) 206-33-02, (044) 206-31-39, (044) 206-31-15, (044) 206-31-64, 
контактна особа — Шимкус Марина Олександрівна. 
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ОГОЛОШЕННЯ
Державне Підприємство МВС України «Інформ-Ресурси»  

(код ЄДРПОУ 32248749) (далі-Підприємство), повідомляє власників та 
співвласників тимчасово затриманих та доставлених на спеціальні май-
данчики у порядку ст. 2652 КУпАП транспортних засобів: 

Фольксваген Пассат д.н. BRAN314; Ауді 80 д.н. 00555ХА; ВАЗ 2101 
д.н. 64152МО; ВАЗ 2103 д.н.СЕ1858АР; Форд СЕ9935АА; Мото Вайпер 
б\н; Мото Піаджіо б\н; ВАЗ 21011 д.н. 06884ХМ; ВАЗ 2101д.н. Р2220ХО; 
ВАЗ 2103 д.н. 92980МО; АЗЛК 2140 д.н. А0729ТЕ; ВАЗ 2103 д.н. Г3903ТЕ; 
ЗАЗ 1102 д.н. 72407МО; ВАЗ 2106 д.н. 39182ІВ; Мото МТ д.н. 6168ЧВЖ; 
Мото Хонда б/н; Мото Кобра; Мото Вайпер д.н. СЕАА0923; Мото Хонда 
б/н; Мото Карпати б/н; Мото Сабур б/н; ВАЗ 2106 д.н.ВН9403ВЕ; ЗАЗ 969 
д.н. Ж7070ЧВ; ВАЗ 2105 д.н. 51297МО; Фольксваген Поло д.н. СЕ-
6648АК; ВАЗ 2101 д.н. В1329ІС; Мото Дельта б\н; Мото ІЖ б\н; Мото 
FT50 б\н; Мото Вайпер б/н; Мото Джієда б/н; ГАЗ 31029 д.н.17129КС; 
ВАЗ 2106 д.н. 19085МО; Мото Вайпер д.н. СЕ0895АА; ВАЗ 2106 д.н. СЕ-
2754АК; ВАЗ 21013 д.н. 89840МО; Фольксваген-Пасат д.н. З8676Иф; То-
йота SP-12V д.н. Е2084 ві; Форд-Фієста д.н. Т8540оі; Нісан д.н. 09690ТІ; 
Мазда 323 д.н. С0106ІН; Опель-Аскона д.н. В9970он; Ауді 80 б.н.; БМВ-
316 б.н.; Форд-ESCCORT д.н. С1391ТІ; Форд д.н. 21864 тв; ВАЗ-2103 б.н.; 
Форд Сієрра д.н. к0749те; Форд д.н. д7331те; Фольксваген-Гольф д.н. 
ВК80244; Опель-Кадет д.н. С2932ОІ; Фіат б.н.; Рено-5 д.н. Ж5458ТЕ; 
Тойота-STARLET д.н. 6997ТЕТ; Фольксваген-Гольф д.н.16085ТІ; Субару-
J124WDSY б.н.(Д6936ТЕ); Фольксваген-Джетта б/н; ВАЗ-21013 
д.н.75199ТВ; Опель-аскона б.н.; Пежо-205д.н. А3479ІВ; Міцубісі-Галант 
б/н; Опель-Кадет б.н. (11846ТІ); БМВ518I д.н. Е1989ТЕ; Рено б.н.; Форд-
TAUNUS Е7674ТЕ; Хонда д.н. ЕА1032; Форд-еsсоrт 8949 тет; БМВ 3 
б.н(114-18ТІ); ГАЗ-52 б.н.; ВАЗ-2108 д.н. В5403ТІ; Пежо- 405GR д.н. 
03496ТІ; Опель д.н.03179ТЕ; Мерседес-Бенц 207D д.н.12926ТІ; 
Фольксваген-Гольф д.н. 60517ХМ; Полонез-Ф д.н. WF30857; Ауді 80 
63782МО; Опель-Рекорд д.н.61358ХМ; Форд-Сієрра б.н.; Опель-Манта 
д.н. М 2039 ОН; Судзукі - Свіфт д.н. Е7254ТЕ; Міцубісі - Кольт д.н. 
24560ТІ; Фольксваген-Пасат д.н. 29904ТІ; ВАЗ-21099 б.н.;Опель 
д.н.с3133те; Мазда б.н. (а6706те); ВАЗ-2105 Г1404ИФ; Хонда-Цівік 
д.н.12665ІВ; Фольксваген г5519те; ВАЗ-2109 Н4854ЛВ; Фольксваген-
Дербі Д7456КИ; ВАЗ-2105 б.н. БМВ-318 д.н. е0733те; Рено-20 б.н.; ВАЗ-
21011д.н. 01555те; Мазда д.н. 3637ХЕ; ВАЗ-2108 д.н.46278ІВ; Форд-
Фієста 18559ті; Фольксваген-Джетта б.н.; ГАЗ-24 б.н.; Фольксваген-По-
ло д.н. 15506ТІ; Ровер б.н.; ВАЗ-2101 д.н. Е6552ТЕ; Фольксваген-GOlF 
д.н. 47069МО; Рено д.н. 14258ТІ; Мерседес-200 д.н. 08679ХІ; Ауді 80д.н. 
48572ТІ; Фольксваген-Гольф д.н.(44946ВО); ВАЗ-2105 б.н; Опель-Омега 
д.н. ВО3384АА; Фольксваген-Гольф б.н.(11189тс); ВАЗ-2109 д.н. 
0914АХ; ВАЗ-2106 д.н. 51944ІВ; Ауді 80д.н. 22803ТІ; ВАЗ-2108 LKRA-233; 
ВАЗ-2109д.н. 08548ТІ; Ровер д.н. 18851НЕ; Форд-Скорпіо 20074ТІ; ЗАЗ-
1102 б.н.ВО1326АА; Фіат-Тіпо 15565кк; Ауді 80 д.н. 63574ті; Мерседес 
190 д.н. 22382ті; ВАЗ-2109 В4673ТІ; Пежо 205д.н. 13214хм; ВАЗ-
2109д.н.34152ті; Форд-Сієрра д.н. PGN41SE; Опель 47864ті; Фольксва-
ген Гольф д.н. 68-49ВО; Фольксваген-Пасат д.н. 33320ТІ; ВАЗ-2106д.н. 
EDAO942; Опель-Вектра 59405тв; БМВ з2024те; Опель-Омега 02407ті; 
Ауді 80 д.н. 50950ті; Форд ВО6630АВ; ВАЗ-21099 д.н.79052ТВ;Опель-Тигра 
д.н. АС0823АА; Міцубісі 23017на; ВАЗ-2108 д.н. 63064ТІ; ВАЗ-2108 д.н. 
51190ВО; Хонда б.н.; ВАЗ-21061д.н. 50640ів; ВАЗ-21011 д.н. 17429ТІ; 
ВАЗ-2101 д.н. З0440ТЕ; Фольксваген-Гольф д.н. Ж9556ХМ; ВАЗ-2101 
д.н. Е0283ТЕ; Форд-Ескорт д.н. 9411ТІ; Ауді-80 б.н.; Форд 02329КК; Ау-
ді-100 д.н. ВО0827АН; Форд-SCORPIO д.н. 44830ТІ; БМВ б.н. (СЕ7020АВ); 
Форд-SIERA б.н. (31674КЕ); ЗАЗ-968 М Е5620ТЕ; ВАЗ-2104 б.н. 
(С9189РВ) ВАЗ-2101 С3264ІН; Опель-Кадет 06715ІВ; М-214054 д.н. 
Б8270ЧВ; Ровер д.н. 14964ТІ; Нісан 25Х б.н.; БМВ 316 б.н.(во5722ак); 
ВАЗ-2108 д.н. 61419ТС; ВАЗ-21011 д.н.06922ТІ; Опель Кадет 03372ТІ; 
Ауді-100 д.н. 32877АН; Мерседес-190 б.н.(32657); ВАЗ-2107 д.н. 
Г2076ТЕ; ВАЗ-2109 д.н. 11824ТІ; ВАЗ-2103 д.н. Т0050ОС; Опель 41357ТС; 
ЗАЗ-110260 д.н. 03977хі; Фольксваген-Пасат д.н. АО0287АА; Мерседес-
180С б.н.;М-412 д.н. С0515ті ВАЗ-2109 б.н.; Газель 02094ТЕ; Опель Ка-
дет В5444ІС; ВАЗ-2107 д.н. 28270ТІ; ЗАЗ-968 д.н. Е3044ЛВ; Фіат Темпра 
д.н. SL41854; Ауді А8 ВН7699АВ; БМВ ВО8257АІ(1); Нісан 52682ті; ВАЗ-
2101 ВО6448АН; ЗАЗ 968М д.н. В4063ТЕ; Фольксваген Джетта 87159ок; 
УАЗ-452 д.н. 6178теу; Хонда-PRELUDE д.н.57734ті; М-412 д.н. Е7871те; 
Ровер 214 д.н. 16024ті; Міцубісі д.н. АТ5773АС; ІЖ-2715 д.н. 06140ТІ; 
ВАЗ-2101д.н. 3L34693; Форд Сієрра 54742кк; Мазда 323 д.н.71996ХМ; 
Фольксваген Гольф 50443ті; Опель Корса д.н. 65174кт; ВАЗ-2106 д.н. 
63718ті; ВАЗ-2108 д.н.С3684ТІ; ГАЗ-2410 в6629хт; М-2140 д.н. г8331те; 
Форд-Фієста д.н. 12318ке; ВАЗ-2105 д.н. С3221ТІ; Мерседес 124 б.н.; 
Мерседес 07077ті; ВАЗ-2101 д.н. К0889ТЕ; ЗАЗ -110307д.н. ВО0796АІ; 
ВАЗ-210994 ВО6508АК; БМВ-520 д.н. 46484ті; ВАЗ-2101 д.н. Г1204ТЕ; 
ВАЗ-2108 д.н.63183ТІ; Мазда 626 д.н. АНV780; Ауді д.н. MRVS35; ВАЗ-
21011д.н. С4310ТІ; Міцубісі-LANCER CLXL д.н. АІ2049АО; Ваз-21013 д.н. 
27543Ті; М-21406 д.н. Б6719ТЕ; ЗАЗ-ДЕО АО9321АІ; Ваз 21013 д.н. 
28634ТІ; ХЮНДАЙ д.н. RPZ69WK; Ваз 21053д.н. ВО4417АА; Део-ЗАЗ ВО-
3349АІ; Хюндай-Соната д.н. RPR98MK; МАЗДА д.н. FPG070; Део 
ВО0349КМ; Фольксваген 26658ХМ; Опель-ASCONA ВО2814АА; Опель-
Вектра д.н. TJE97KF; БМВ д.н. 28648НЕ; ДЕО-сенс д.н. ВО5135АН; Пежо 
ВО4562АР; ВАЗ21013 д.н. ВО8782АС; ВАЗ-2107 д.н. С5521ТІ; ОПЕЛЬ-
вектра 14266АА; ШЕВРОЛЕ ВО2616АК; ВАЗ-21053д.н. 45904ТІ; МАЗДА-
323F д.н. DOZ780; АУДІ-80 д.н. АТ5040АХ; ВОЛЬВО-460 д.н. АС1044АХ; 
ОПЕЛЬ кадет д.н. Р6939ХМ; ПЕЖО-106 д.н. 6361SE; ДЕО ВО2539АК; 
ВАЗ-2107 ВО0311АХ; БМВ ВС9241ВК; Міцубісі Лансер 25195ТІ; М-412 
д.н. 11410ТІ; Мерседес д.н. 32226ТІ; Фольцваген-PASSAT д.н. АТ5471ВС; 
ВАЗ-2101д.н. ВО5036АН; ІЖ-2717 д.н. 00713ТЕ; БМВ-525 Б/Н; Мерседес 
–C180 Б/Н; ГАЗ-24 д.н. ВО9947АН; ВАЗ-2102 д.н Е0841ТЕ ВАЗ-2105 д.н. 
12113МА; ВАЗ21013 д.н. С3618ІС; Фольцваген-пасат д.н. 07654КТ; 
ФОРД - ESCORT д.н. АС2015АВ; Мазда-626 д.н. 03525ХІ; ВАЗ -2102 д.н. 
38095КН; Фольцваген 18311ТІ0; Мерседес СЕ4808АС; ВАЗ-2101 д.н. 
Е2853ТЕ; ДЕО-нексія д.н. ВО9347АІ; БМВ-312 LTM09174; ВАЗ 2102 д.н. 
М0226ЛВ; Москвич д.н. К3443ЛВ; ВАЗ 2105 д.н. А1776ЛВ; Volkswagen 
Golf д.н. RDE4L41; ВАЗ 2105 д.н. 50547ТВ; ВАЗ 2101 Н2030ОН; Mercedes 
E д.н. Т2ХН2844; Волга 24 д.н.ВС4169СВ; Audi A3 AA8322OC; Audi 100 
AA7646AH; Volkswagen T4 д.н DKL4C26; BMW 740d д.н.AA3490OP; 
Volkswagen T4 д.н АІ3302АС; Мотоцикл МТд.н. 4524ВНВ Ф-ген Пасат 
Куз.1011452; БМВ 318 АС8250АО; БМВ730 д.н. 53279КА; ЗАЗ -469 д.н. 
В6564ВН; Хундай Соната д.н. АС5533АА; ІЖ412 д.н. 22087ТС ГАЗ 24 д.н. 
З8550КД; Хюндай соната трАС1495; БМВ LLE03668; Скутер б/н Мерсе-
дес Бенц 220 АВ8085ВН; Скутер Альфа б/н; БМВ АС5587ВА; БМВ д.н. 
48888ВО; Мерседес Тр.06АК7859; Мерседес Бенц BY2574AE; Скутер 
Вайпер б/н; Скутер хонда діо б/н; Ф-ген Пасат 28948ВО; Рено кенго д.н. 
АС8117АТ; Ваз 2101д.н. 07387ВО; БМВ д.н. АС3533ВА; Ваз2108В8506РВ 
Моп Карпати Б/н; Моп Сабур б/н; БМВ д.н. RPR65FX; Скут.Ямаха б/н; 
Опель Омега АС6297АВ; Мото МТ-10 8764ВНЖ; Мото Восход 6373ВНИ 
Мото МТ-10 д.н. 9844ВНЗ; Заз-968 д.н. К4875ВН; Заз 968 д.н. Д4013ВН; 
Мото Урал 9318ВНН; Мопед Хонда б/н; Мопед Альфа б/н; Мото Восход 
д.н. 0269ВНЕ; АЗЛК-2140 д.н. 69588ВО; Скутер Вайпер б/н; Мото Мінськ 
б/н Скутер Дельта б/н; Мопед Альфа б/н; Мото Іж б/н; Заз Ж9804ВН; Мо-
пед Дельта б/н; Луаз-969 Г4006ВН; Форд скорпіо б/н; Мото ІЖ б/н; Ску-
тер Навігатор б/н; Мото МТ б/н; Мото Іж б.н.; Скутер Вайпер б/н; Мото 
Пононія б/н; Мото Мінськ б/н; Мопед Карпати б/н; Мопед Карпати б/н; 
Мото Дельта б/н; Моторолер Хонда б/н; Моторолер Вайпер б/н; Мопед 
Вайпер б/н; Форд д.н. LC12422; Мото Мінськ д.н. 8673ВНН; Рено д.н. 
22842ХМ; Мото Альфа б/н; Мото Восход б/н; Хюндай д.н.ЕВЕ5J77; Мото 

Альфа б/н; Опель Калібра TBU85EW; Мопед Вайпер АСАА6604; Мото 
Мінськ б/н; Мото Мінськ б/н; Мото Восход д.н. 8176ВНД; Мототрактор 
(самороб) б/н; Мопед Вайпер б/н; Мот.вайпер б/н; ВАЗ 2105 д.н. 
21499РЕ; Volkswagen Golf АО0351АН; Восход 3М Б/Н; ЗАЗ д.н. С2935ІК; 
XY 500 T мопед Б/Н; BMW 730 АС1991ВВ; Мерседес СА4949АК; ВАЗ 2105 
д.н. 87052РЕ; ВАЗ2104 д.н. 78485РЕ; ВАЗ2106 д.н. 71785РЕ; Кінлорд АО-
1240АА Дельта Б/Н; ВАЗ-2105 д.н. 35447РЕ; Опель-Рекорд б/н; ЗАЗ-
110307 д.н. 06899РТ; Деу д.н. АО4925АМ; Ауді-80 д.н. DBH016; Сузукі 
д.н. FEY760; ВАЗ-2106 д.н. 84582PE; Фольсваген Венто д.н. 6В4972; 
ФОЛЬЦВАГЕН 80619ІВ; ВАЗ 2104 д.н. 36500ІВ; ОПЕЛЬ ОМЕГА д.н. 
PZ039FM; ЗАЗ 968 д.н. 08876ІВ; ВАЗ 2101д.н. А0919ІН; ФОЛЬЦВАГЕН 
ПАССАТ д.н. 37532ІВ; ВАЗ 2101 АТ6357АК; ВАЗ 21099 АТ1711АА; МО-
СКВИЧ 412 Б/Н; ВАЗ 2101д.н. АТ3650АХ; ДЕЛЬТА Б/Н; JAWA Б/Н; ІЖ-2 
Б/Н; ВОСХОД 1169ІВА; КАРПАТИ Б/Н; ІЖ Б/Н; МТ-10 Б/Н; МТ д.н. 
8810ИФБ; МТ д.н. 3348ИФ; ІЖ д.н.0903ИФБ; хонда такт б/н; Мопед Ка-
нуні б/н; ИЖ-4 д.н 6529ІВА; Мінськ б/н; Скутер XINEYVE б/н; Скутер Хон-
да б/н; Ауді-80 б/н; Рено Кліо 80476ІВ; Восход д.н. 5287ИФВ; Скутер Вай-
пер б/н; Скутер Хонда б/н; Мотоцикл ЯВА б/н; Скутер Хонда б/н; Скутер 
Хонда д.н. АТ2712АА; Мотоцикл Хонда б/н; Скутер Навігатор б/н; Скутер 
Мустанг АТ4160АА; Мазда д.н. EZA95LC; Шкода Октавіа д.н. АА0783СО; 
Мерседес Віто АТ6768ВН; Таврія д.н. АТ5860ВА; Мінск б/н; Ява 350 д.н. 
0867РВВ; Мінск б/н; МТ11 д.н. 0614РВЕ; Газ 24 д.н. 15476ВО; Велосипед 
б/н; Мопед б/н; Сузукі б/н; Кануні б/н; АДДРЕЗ В 100 б/н; Кануні б/н; Вай-
пер б/н; Вайпер б/н; Вайпер б/н; Кануні б/н; Альфа б/н; Кануні б/н; Альфа 
б/н; Альфа б/н; ИЖ 4070ТЕВ; Карпати б/н; Кануні б/н; Вайпер б/н; Хонда 
б/н; Мт 10 д.н. 0252РВО; Альфа б/н; Хонда б/н; Ява 350 д.н. 0942РВВ; 
ММВЗ д.н. 7653РВЕ; Кануні б/н; ИЖ 7107 д.н.9314РВБ; Вайпер б/н; Мо-
пед ХЕХ 500 тв б/н; Корадо б/н; ИЖ П д.н. 0005РВЕ; Мотоджет б/н; Кар-
пати 3152ЛВД; Восход 2М б/н; Зінер б/н; ИЖ 421 б/н; КАрпати б/н; Яма-
ха б/н; Карпати Б/н; Альфа Б/н; Хонда Діо б/н; Вайпер ВК2406АА; Дельта 
б/н; Дельта б/н; ММВЗ б/н; Вайпер б/н; Мускат б/н; Альфа б/н; Фоль-
ксваген Джетта ОВ31097; Хонда Діо б/н; Ваз 2105д.н. А5792ВН; Сузукі 
б/н; Сузукі б/н; Хонда ВК1586АВ; К 750 б/н; Днєпр б/н; Восход б/н; ИЖ 
б/н; Восход д.н. 4438РВВ; МТ – 10 д.н. 1619ТЕА; Ява 3972ВНА; Иж б/н; 
МТ – 10 д.н. 2959РВБ; Днєпр 2401РВа; Иж б/н; Мінск 1082РВА; Ява б/н; 
МТ – 10 б/н; Иж 6902РВД; Иж 9318РВВ; Мінск 8198РВВ; Мінск б/н; Иж 
б/н; Иж б/н; Иж б/н; Мінск 2198РВГ; Мт -11д.н. 2997РВЕ; Иж б/н; Иж 
1298РВА; Днєпр 11 б/н; ИЖ планета б/н; Иж 8190РВБ; Днєпр 11 б/н; 
Мінск б/н; Иж юпитер б/н; Мт -11 д.н. 8728РВЕ; Чезет 1952РВА; Мінск 
5594РВБ; Восход б/н; Иж 1664РВГ; Ява 0713РВМ; Иж б/н; Иж д.н. 
3426ЯТА; Мінск д.н. 1832РВА; МТ11 д.н.1947РВВ; Вайпер б/н; ИЖ д.н. 
4485РВВ; МТ 10 д.н.1622РВД; Ковровець б/н; Мінск 8197РВЛ; Иж 
7285РВВ; Мт 10 д.н. 6889РВВ; Мінск 8758РВБ; Иж б/н; ИЖ планета б/н; 
RF 200C б/н; Ява 8799РВЕ; Мт 10д.н. 4949РВБ; Мт 11д.н. 4481РВВ; Мт10 
б/н; Мт 10 д.н. 2332ВНЖ; Иж 1781РВА; Восход 9495РВЖ; Иж 8562РВВ; 
Днєпр 11 д.н. 1674РВД; Восход  3678РВВ; ИЖ 8893РВГ; Мінск 7000РВ; 
ИЖ 9292РВД; Восход 5551РВВ; Иж 4954РВВ; Днєпр 10 д.н. 7196РВВ; 
Ява б/н; Восход б/н; Вайпер б/н; Днепр11 д.н. 1733РВД; Восход б/н; Ка-
васакі б/н; Хонда б/н; Кавасакі NOHKC9; Вайпер АТ3673АА; ИЖ 602РВА; 
Карпати б/н; Верховина б/н; Хонда б/н; Італія б/н; Вайпер б/н; Карпати 
б/н; Малагуті б/н; Keevau б/н; Дельта б/н; Ранго б/н; Альфа б/н; Мустанг 
б/н; Карпати б/н Хонда б/н; Альфа б/н; Карпати б/н; Вайпер б/н; Карпати 
б/н; Кадет б/н; Паладій б/н; Мустанг б/н; Альфа б/н; Альпіна б/н; Сонік 
б/н; Дельта б/н; Крейдер б/н; Карпати б/н; Піаджо б/н; Рига б/н; альфа 
б/н; Вінер б/н; Сімнирелс б/н; канонія б/н; Зімпле б/н; Альфа б/н; Silma – 
Lithe б/н; Рига б/н; Альпіна б/н; Мустанг б/н; Фермер б/н; Карпати б/н; Лі-
дер б/н; Пежо б/н; Шарк б/н; Альфа б/н; Катран б/н; Альфа б/н Ківер б/н; 
Альфа б/н; МВК б/н; Фаде б/н; Хонда дІо б/н; Альфа б/н; МТ 50GT22 б/н; 
Дефіант б/н; Ямаха б/н; Альфа б/н; Альфа б/н; Карпати б/н; Сузукі б/н; 
Кануні б/н; Дельта б/н; Альфа б/н; Piaggio б/н; Дельта б/н; Альфа б/н; Іта-
лія б/н; Хонда ДІО б/н; Сузукі б/н; Альфа б/н; Ямаха б/н; Альфа мото б/н; 
Карпати б/н; вайпер ВК1950АА; вайпер б/н; Міцубіші Ланцер; Москвич 
412 К5966РВ; Мазда 323 д.н. 34604РВ; В – пассат С2580РВ; М 2140д.н. 
02844РВ; Опель аскона д.н. 39060РВ; Опель Кадет д.н. 02315ВО; В – 
Джетта 39472РВ; В – гольф д.н. 09136РВ; В – гольф д.н. 8883НІ; Опель 
Омега д.н.11744РВ; Мерседес д.н. ВК1858АІ; Опель Вектра д.н. ВО-
5127АА; Опель Кадет Г2872РВ; Форд Скорпіо СА2648АІ; Заз968 
МК3245РВ; Мазда323 АА1841НА; Деу Ланос ВК6098АС; Рено - 25 
ВК7794АО; Ваз 2101д.н. 56473РВ; М 2137 д.н. 9156РВМ; Ваз 21013д.н. 
АІ6466АЕ; Опель Омега АС4345ВЕ; Ауді А4 д.н. 04629КН; ВАЗ д.н. 
64609ВО; Мітсубіші д.н. 00273РВ; Опель АА6955КЕ; Шкода д.н. АР-
1847ВІ; Москвич ВО2802АМ; Вольксваген ВК0850ВК; Иж планета 
9271РВВ; МТ – 11д.н. 9933РВД; ММВЗ д.н. 4542РВВ; ММВЗ д.н. 
6525РВД; Дельта б/н; Вайпер б/н; Вайпер б/н; Альфа б/н; Иж планета 
6690РВБ; Карпати б/н; ММВЗ д.н. 2287РВБ; Вайпер б/н; Рейс б/н; Вайпер 
б/н; ММВЗ б/н; Иж юпитер б/н; ММВЗ д.н. 6601РВБ; Мопед кануні б/н; 
Хонда б/н; Альфа б/н; Мінськ б/н; ММВЗ д.н.0280РВЕ; Альфа б/н; Сабур 
б/н; Ваз 2101 д.н. 26891ЕН; Мопед д.н.7438РВЖ; Ваз 21959ТІ; БМВ д.н. 
ВС2225; МАЗДА626 д.н. АІ6867ВК; ВАЗ 2101 д.н. 70547ХМ; ЗАЗ ТАВРІЯ 
д.н. М3374ВН; ФОРД МОНДЕО 48817ОН; МОСКВІЧ ПІК ВХ3272АВ; ЗАЗ 
968д.н. 95460ХМ; ГАЗ21 д.н. 05000ХМ; Альфа Ромео СА1335 ХН; Мопед 
ЕР 50 QТ; Мопед Альфа Б/Н;ьМопед Сузукі Б/Н; Мопед ЕХ 50Q Б/Н; Мо-
пед Ремго Б/Н ; Мопед Хонда Б/Н; Мото Ява-350 д.н.4825 ОДМ; Мото Па-
натонія Б/Н; Мото Урал 2789 ОДА; Мото МТ-10 Б/Н ; Мото К-750 д.н.  
7120 ОДЖ; Мото МТ-10 Б/Н ; Мото МТ-10 д.н.0539 ОАА; Мото МТ-10 д.н. 
4612 ОДМ; Мото ІЖ-Ю5 д.н.7804 ОДП; Мото Мінськ 4971ОДН; Мото Ява-
350 Б/Н; Мопед Аутмен Б/Н; Мопед Скай Б/Н; Мопед Супер Б/Н; Мопед 
Сузукі Б/Н; Мопед Ямаха Б/Н; Мопед КОРНЕТ Б/Н ; Мопед Хонда Б/Н; Мо-
пед Фадер Б/Н; Мото ІЖ- П4 д.н. 0702 ДНЕ; Мото Днепр- 11 4789 ОДЛ; 
Мото МТ-10 д.н. 4689 ОДУ; Мото Мінськ д.н. 8281ОДЖ; Мото МТ-10 Б/Н; 
Мото Мінськ д.н.7384 ОДН; Мото МТ-10 Б/Н ; Мото МТ-10 д.н.0613 
ОДЖ; Мото Мінськ 0157 ОАА; Мото ІЖ-Планета Б/Н; Мото ІЖ-Планета 
0832 ОДЗ; Мото МТ-10 д.н.6622 ОДБ; Мото Мінськ 0357 ОДЗ; Мото МТ-
10 д.н. 4768 ОДМ; Мото МТ-10 д.н. 4858 ОДМ; Мопед Мустанг Б/Н; ВАЗ-
2106 д.н. Т3724 ОД; Мерседес ВС5391СІ; Мопед Альфа Б/Н ; Мопед Хон-
да Б/Н; Мопед Сузукі Б/Н; Мопед Хонда Б/Н; Мопед Хонда Б/Н; Мопед 
Вайпер Б/Н; Мопед Коміні Б/Н; Мопед Фадо Б/Н; Мопед Хонда Б/Н; Мо-
пед Пармер Б/Н ; Мопед Дельта Б/Н; Мопед Ямаха Б/Н; Мопед Хонда Б/Н; 
Мопед Хонда Б/Н; Мопед УИВЕН Б/Н; Мото МТ-10 д.н. 6443 ОДК; Мото 
ТУЛА 4662ОДЛ; Мото ІЖ-Юпітер 5474ОДК; Мото ІЖ-Юпітер 0470ОДЖ; 
Мото ІЖ-Юпітер 0543ОДЗ; Мото Мінськ д.н. 8801ОДУ; Мото МТ-10 д.н. 
3726ОДК; ВАЗ-2103 ВН4014АВ; ВАЗ-2101 д.н. ВН7358ВН; Фольксваген 
АС5204ВН; Даді ВН 2924 СЕ; Мото Днепр-11 Б/Н; Мото Днепр-11д.н. 
8460ОА; Мото К-700 8133 ОДИ; Мото МТ-10 д.н.9776 ОДЛ; Мото ІЖ-
Планета д.н. 6742 АДУ; Мото МТ-10 д.н. 5954 ОАА; Мопед Хонда Б/Н ; 
Мопед Ямаха Б/Н; Мопед Ямаха Б/Н; Мопед Вайпер Б/Н; Мопед Хонда 
Б/Н; Мопед Хонда Б/Н; Мопед Хонда Б/Н; Мопед Ямаха Б/Н; Мопед Ноу-
бан Б/Н; Мопед Хонда Б/Н; Мопед Ямаха Б/Н; Мопед Сімплет Б/Н;Мопед 
Фадо Б/Н; Мопед Лідер Б/Н; ВАЗ-2109 д.н.340-66 КВ; Мото ІЖ-Планета 
Б/Н; Мото Мінськ д.н. 8097 ОДЗ; Мопед Верховіна Б/Н; Мопед Ямаха Б/Н; 
Мопед Сузукі Б/Н; Мопед Скай Б/Н; Мопед Хонда Б/Н; Мопед Весна Б/Н; 
Мопед Карпати Б/Н; Мопед Верда Б/Н; Мопед Дельта Б/Н; ВАЗ-21011 
д.н. 220-61ОЕ; Вольво д.н. ВН 6776 ВТ; ВАЗ-21011 д.н. 768-18ОА; Мопед 
Ямаха Б/Н ; ВАЗ 2105 д.н. АР9015АК; Мопед Некатор Б/Н; Опель омега 
д.н.18262КТ; Таврия д.н.11808НЕ; ВАЗ 2106 д.н. Е2815ЗП; Москвич д.н. 
55164НА; Хонда ВН6812АМ; ВАЗ2101д.н. у6076ДП; ВАЗ2106 д.н. 

41945НА; Таврия д.н. т0533ЗП; Москвич д.н. 03635НА; ВАЗ2106 д.н. 
Н2771ЗП; ВАЗ2101 д.н. 32214НЕ; Форд д.н. 77126КЕ; Таврия д.н. 
23361НЕ; ВАЗ2101д.н. АР4737АХ; Lancia 00721НА; ВАЗ2101 д.н. 
АР1981ВС; Таврия д.н. 54168НА; ВАЗ2105 д.н. 80169НА; БМВ 74571АН; 
ВАЗ 2101 д.н. В6352ЯТ; ВАЗ2101 д.н. 87173ПХ; ВАЗ2101 д.н.5637ДПМ; 
ВАЗ д.н. О3563ЗП; Москвич д.н. К2458ВЕ; Москвич 22912НА; Москвич 
д.н. 8824ЗПЯ; ВАЗ2106 д.н г5681ЗП; БМВ д.н. СА4039ВІ; ВАЗ2101 д.н. 
АР7547АС; Таврия д.н. 13690НЕ; Мітсубі д.н. АА8068ІН; ВАЗ2107 д.н. АР-
1968ВІ; Москвич д.н. 98632НА; Москвич д.н. А3462ЗП; Москвич 
с0036ЗП; Фольцваген д.н. 13388НА; ВАЗ д.н. З2512ЗП; Лада Калина 
ВІ5494; Мерседес СМ20; ВАЗ 2101 д.н. АР2150АА; ВАЗ2106 д.н. 
Н0867ЗП; ВАЗ2101 д.н. 02614НЕ; ЗАЗ 72511НА; ЗАЗ В5532ОК; ВАЗ2101 
д.н.АР7982АС; ВАЗ2101 д.н.51489НА; Москвич д.н. АР9131АС; ЗАЗ д.н. 
З8141ЗП; Таврия АР1507АЕ; УАЗ АР5011АВ; Фольцваген д.н. АЕ1699ЕН; 
Део АР1474СА; Фольцваген д.н. СВ7506АР; Фольцваген АН2257ВЕ; 
Форза АР9087СВ; Альфа Ромео 66616НА; Сузуки д.н. Ж14383Н; УАЗ 
д.н. В4260ОК; Таврия 10215НЕ; Таврия АР4196АЕ; ВАЗ2101 ВВ4729АМ; 
ВАЗ2105 АР6272ВК; ВАЗ 2105 АХ5184ВТ; Москвич 26769НЕ; БМВ 
ВТ8514АІ; ВАЗ2101 д.н. 28695НА; ВАЗ2102 д.н. Н0624ЗП; ВАЗ2106 д.н. 
АН6631СХ; ВАЗ2101д.н. АР2206АТ; Москвич АР2481ВО; Москвич 
Ж4941ЗП; ЗАЗ  21381НЕ; ВАЗ2109 д.н. ВВ7699СА; ВАЗ2101 д.н. 1944ЯТ; 
ЗАЗ д.н. Х27273Н; ВАЗ21011д.н. 23022НА; ВАЗ2106 д.н. 75278ЕВ; 
ГАЗ3110 д.н. АР4235АТ; Иж москвич АР2694АТ; ЗАЗ д.н. Ф8414ЗП; 
ВАЗ2102 д.н. 25144НЕ; БМВ 316 б/н; АЗЛК д.н. АІ5933АЕ (ж1172ЗП); 
Москвич 33695НЕ; Мерседес  АН6842ЕО; ВАЗ 2108 АР2773ВХ; Рено 
37466КХ; Ауди  АЕ0501НМ; Форд 08337НЕ; Опель 74468НА; ЗАЗ 9649ЗП; 
Таврия З3302НА; ЗАЗ д.н. 57689НА; Таврия АР5751АА; ВАЗ 2101 д.н. 
25603НА; Таврия д.н. АР5330ВА; ЗАЗ д.н. В5553ОК; ВАЗ2105 д.н. 
24352АЕ; ВАЗ 2107 д.н. 64824НА; ВАЗ2101 д.н.22797НА; Москвич 
89223ПХ; ВАЗ 21013 б/н; Рендж Ровер АН0099ЕВ; Хонда 11193АО; Мо-
сквич 62433НЕ; Волга О2779ПО; BYD д.н. АР9489ВК; Форд Таурус 
АР9189АІ; Опель вектра АР6773СН; ВАЗ21099 АР4497АТ; ВАЗ2101 
д.н.60413НА; ВАЗ Д1378НИ; ВАЗ2101 д.н. 49918НІ; Москвич 09673НІ; 
ВАЗ АН5047ІС; ВАЗ2109 д.н. С0446НІ; Ивеко Дели д.н. ВН0494АА; ВАЗ 
2101 д.н.1203НИУ; ВАЗ2115 д.н.ТЗЕВ7459; Таврія 1102 д.н. ВТ4805АЕ; 
ВАЗ-21099 д.н. ВА7714АВ; Ямаха мопед б/н; Карпати б/н; ІЖ 1360ХОГ; 
Рига белая б/н; Хонда Аккорд ВН0836СР; ІЖ2715д.н. ВЕ8427ВН; Ямаха 
червон б/н; ВАЗ-2101 д.н.37033ХО; Сабур б/н; ВАЗ-21063 д.н.08751ЛВ; 
Вайпер б/н; Мерседес ВС7957ВІ; ВАЗ-2107 д.н. 98864КР; Ямаха б/н; 
Грант б/н; М2140 д.н. 09615ХО; ВАЗ-2105 д.н.51770ХО; Мото Мінськ Б/Н; 
Ваз 2106 д.н. 98541ХК; Мопед Віста б/н; М- АЗЛК 2140 д.н. Е7484ХА; Се-
ат Толедо 07789ХА; Део д.н. АХ4086ВН; ВАЗ 2107 д.н. 83003АМ;ГАЗ 
322131 д.н. АХ6302АТ; ВАЗ 2104 д.н. АХ8622АЕ; Мото МТ 10 б/н; Мото 
Сабур б/н; Мото ЄSр20 500 Т б/н; ВАЗ 21099д.н. 75684ХК; ВАЗ 21101 
АХ1685ВВ; Мопед Конуне б/н; Мото Вайпер б/н; ВАЗ 2101д.н. 85429ХК; 
ВАЗ 2101 д.н. АХ6189АК; Мото б/н; Шкода Феліція АХ7517АВ; Мото Пан-
нонія б/н;мВАЗ 2101 д.н. АХ1124АІ; ВАЗ 21110 д.н. АХ4271АР; ВАЗ 2101 
д.н. 7203ХАХ; Мото Вайпер б/н; Скутер Хонда б/н; ВАЗ 2101 д.н. 
7757ХКЖ; ВАЗ 2102 д.н.80383ХА; ВАЗ 2106 д.н. 21451ХА; ВАЗ 2101 д.н. 
26287ХВ; ВАЗ 2106 д.н.АХ8938АМ; ВАЗ 2101 д.н. АХ0575АЕ; ВАЗ 2107 
д.н. АХ9943АЕ; АЗЛК 2140 д.н. 47794ХА; ВАЗ 2110 д.н. АХ9419АА; ВАЗ 
05 д.н. Н5602ХА; ВАЗ 01 д.н. 42808ХА; ВАЗ 01 д.н. 35801ХК (95801ХК); 
М-2140 д.н. 32806ХА (З2606ХА); ВАЗ 07 д.н. Е1787ХА; ГАЗ 24 д.н. 
84944ХА; ВАЗ 2101 д.н. 3265ХКМ; Фольксваген Поло ВВQ9992; ВАЗ 01 
д.н. 01235ХК; ВАЗ 08 д.н. АХ3087ВА; ВАЗ 01 б/н; БМВ 318 д.н. АА3880ІХ; 
ВАЗ 063 д.н. А0754ХІ; ВАЗ 2107д.н. 0187ХІА; ВАЗ 2101д.н. Э5152ХА; ВАЗ 
21011 д.н. 97294ХК; ВАЗ 231063 д.н. АХ4087СН; ЗАЗ 1102 д.н. 52498ОН; 
Опель Аскона АХ4178АЕ; ВАЗ 063 д.н. 03520ХК; Део Ланос АЕ9151НЕ; 
Москвич 2140 д.н. 89105ХА; ЗАЗ 1102д.н. 43705ХК; ВАЗ 2104 АХ3829АМ; 
ВАЗ 21011 д.н. Я1478ХА; ЗАЗ 110307 д.н.АХ4797КХ; ІЖ 412 ИЭ д.н. 
Р3786ХА; ВАЗ 2104д.н. 21602СА; ВАЗ 2101 д.н. АІ7601АН; ВАЗ 2101д.н. 
Э7468ХА; Мото Дельта б/н; ВАЗ 21093 д.н. 71295ХК; ВАЗ 21011д.н. 
80751 ХК; ВАЗ 2108 д.н. 65852ХК; Мото б/н; ВАЗ 2106 д.н. В3486ДЦ; 
Опель Омега д.н. 20182ХВ; Скутер б/н; ВАЗ2107д.н. АХ9945АЕ; 
ВАЗ2101д.н. 56852ХК; ВАЗ 2101д.н. Е5251ХА; ВАЗ 2105д.н. 48113ХК; 
ВАЗ 2107д.н. АХ3045АХ; АЗЛК 2140д.н. 18699ХК; Ніссан АХ3903АО; ВАЗ 
2103д.н. АХ1505АН; Мотоцикл б/н; ВАЗ 21013 д.н. ВУ6636ВУ; 
СкутерBTALD б/н; Мотоцикл б/н; Мопед б/н; МЕРСЕДЕС Б/Н; МОСКВИЧ 
2140 д.н. Ш4133ВГ; ВАЗ 21011 д.н. 78366АМ; ВАЗ 21063 д.н. И7210ВГ; 
ВАЗ 2101 д.н. ВВ1879ВГ; ВАЗ 2101 д.н. ВВ6443ВО; ВАЗ 2101д.н. 
08586АХ; ИЖ 2715д.н. Ц6403ВГ; ВАЗ 21015 ВВ4717АІ; мопед АЛЬФА; 
скутер BOOSTER; мопед ZONDER; ВОСХОД; мопед HONDA DIO; мопед 
ВЕРХОВИНА; ИЖ Ю – 5; МТ 10 д.н. 9806ВГА; VIPER – 50д.н. BBAA6207; 
скутер МИНИ МАКСИ; мопед АЛЬФА; мопед АЛЬФА; МИНСК ; ВАЗ 2105 
д.н. ВІ1042СН; Мопед Альфа; Мопед SAVAGE BM1322AA; Мопед DELTA ; 
Мопед КАРПАТИ; ЗАЗ-968 д.н.06769СА; ВАЗ-2101 д.н.41064СА; Мопед 
ALPINA; АЗЛК 21406 д.н. ВМ7240СУ; Мопед ORIENT; Мопед KINROAD 
д.н.1570АА; Мопед Дельта; Скутер Тірос; Мопед Альпіна; Мопед; ЗАЗ 
Славута 60902СА; Мопед Дельта; ГАЗ-24 д.н.2000СУН; Скутер Формула; 
Скутер ДІО; АЗЛК д.н. Г8943СУ; ВАЗ-2106 д.н. ВА4354АР; Мотоцикл ИЖ; 
ВАЗ-21099 д.н. Н413НТ; ВАЗ -21011 д.н.ВМ6048АА; Мопед Альфа; 
Опель Титра д.н.AN811СЗ; ВАЗ 2101 д.н. АХ3091ВІ; Опель Кадет 
ВМ8654ВА; Мотоцикл Днепр; Скутер; Мотоцикл Минск; Мопед Альфа 
ВМ2817АВ; Мопед ВМ9688АА; Мотоцикл ИЖ д.н. 6686СУЗ; Мопед Аль-
фа; Мопед SABUR BM4407AB; Мопед Дельта; Мопед Honda; ВАЗ-2101 
д.н.В6179СІ; Мопед Dohphin; Мопед Honda; ВАЗ-2107 д.н. 51557СА; 
АЗЛК-2140 д.н. 8696СУХ; Мопед Калуні; Мопед LITLE д.н. BM7398АА; 
ЗАЗ - 110557 д.н. АА2372МВ; Мопед Карпаты; АУДИ-100 д.н. 
90613КВ;Мотоцикл Ява 350 д.н. 2399СУЛ; Мопед Дельта; ВАЗ 2103 д.н. 
Н8120КІ; ВАЗ 2103 д.н. Р9393КИ; BMW АА3566IХ; BMW д.н.DDB677; 
BMW д.н.RP05481; BMW д.н. С3619ХІ; BMW д.н. СА2181АВ; BMW 320І 
д.н.BM5111AO без н/з; BMW 320 АА7749АС; BMW X5 д.н. АА9888ОE; 
DAEWOO ESPERO 78567ХА; DAEWOO LANOS CB4465AC; DAEWOO NEXIA 
д.н. ВН3138ВI; FIAT PALIO DWR80046; FORD FIESTA AA1076KA; FORD 
FOCUS АА7634НС; FORD FOCUS д.н. 26511КХ; FORD SCORPIO  д.н. 
АА2135IК; FORD SIERRA д.н. 43949КК; FORD SIERRA АI3889СЕ; FORD 
TRANSIT AI1189AA; GAZ AX7936AC; GAZEL д.н.АА6736НТ; IZH 2717 д.н. 
AX4750BI; LANCIA CAPPA д.н.BI6535BC; MOSKVICH д.н.73568KA; 
MOSKVICHд.н. 9697КИУ; OPEL AM6725AO; OPEL KADET AA4679OP; OPEL 
VECTRA АА9880КЕ; OPEL VECTRA RP50078; PEUGEOT 20699КХ; RENAULT 
ESPASE д.н. 0955Б4; SAAB АЕ5813СМ; SKODA OCTAVIA д.н.AA8783BM; 
TOYOTA AB7245BB; TOYOTA COROLLA 17070KH; VAZ д.н. 0418КИЮ; VAZ 
21099 д.н. ВМ6367ВА; VAZ  AI2791AE;VOLKSWAGEN GOLF АА2315КР; 
VOLKSWAGEN GOLF д.н. KWA1XG4; VOLKSWAGEN SHARAN AI5595BT; 
ZAZ д.н. 09410КН; OPEL д.н. 415-78 КА; Мерседес 230 д.н. АЕ 3007 ВН; 
Мерседес д.н.11НА 0134; Ауді А6 б\н; Форд Сієра АА4193МХ; Шкода; 
АЗЛК 2901 д.н. 91636КВ; Альфа Ромео д.н. WA ERE215; Ваз 2106 АТ-
5195СА; Заз 1102 д.н. 33524КВ; Ваз 21099 Б/н; Ваз2101 д.н. С9040КІ; 
Фольцваген Гольф АА0777КА; БМВ 525 ВМ8436ВА(Б\Н); ВАЗ 21013 д.н. 
АХ2863АО; Део Ланос д.н. ВВ8048ВА; Субару АА0097ТТ; Заз Таврія 
СА2247ВМ; Ваз 2106д.н. 25703КХ; ВАЗ 2107 д.н. В6494РМ; ЗАЗ 110557 
д.н. ВК8708ВЕ; Ваз2107д.н. 87380КЕ; Ваз 601-12ЕВ; Форд Єскорд 
Ж2432КХ; Ваз 85905 КВ; ВАЗ 2101д.н. В1588КИ; Опель Вектра 
ВМ2001АН; Газ 24 д.н. АІ1800МІ; Део Ланос АР0817АХ; АЗЛК 21412 д.н. 
АЕ6134ВС; Форд Мондео RSA52529; Део Ланос АА4168МК; Фольксва-
ген Гольф Без н/з синій; ВАЗ 2107 д.н. 00244ВТ; Фольксваген Т4 
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WV2ZZZ70ZWH061981 Айдар; БМВ 525 д.н. СА4775АА (Б\Н) черная; Део 
Ланос АІ8223ВК; Джип б/н; ВАЗ 2106 д.н.СВ4131ВЕ; АЗЛК2140 д.н. 
АА3751СР; Ваз 2105 д.н.14494КК; Волга АА8223КН; Нісан СВ1583АЕ; 
БМВ 318д.н. DW9345Y; Таврія АІ3673АІ; Ваз 21011д.н. 81571КН;БМВ 518 
д.н. АА5319МЕ; Мерседес Е д.н. АА1006НЕ; Ваз 2105 д.н. Г4155ВГ; Ваз 
2105 д.н. АА1495ВМ; Заз Славута АА0188ВЕ; Ауді А6 д.н. АМ9542ВХ; 
Фольцваген Пасат д.н. LIY281; Ваз 2105 АІ2998АР; Ваз 21013 
д.н.44956АЕ; Тойота Целіка RJA17846; Москвач 2140 д.н. П1137КИ; Да-
ча Логан д.н. ВН8308ВІ; Опель Комбо АМ6547ВО; Мазда6 д.н. АА-
1234ОО; Газ д.н. ВК3803АЕ; Фольцваген Гольф АТ7076ВМ; Москвич 
2715 д.н. АІ2963ВІ; Опель Омега АІ1744АС; Мерседес АВ4502СА; Шевро-
лет Авео ВЕ3422ВМ(Б/Н); Заз Славута АН7634ВІ; Ваз 2108 АА8242ІВ; 
Мазда 626 д.н. СЕ0423ВН; Хонда Аккорд IMMSB35300427781; Део Не-
ксія АА7497ІВ; Ваз2102 д.н. 77303КВ; Фольцваген Пасат GDE563; Ваз 
21063 д.н. 42938СА; Причіп Кофейня  без н/з АК9755ХТ; Фольцваген 
Гольф 592833; Ваз 2109 д.н.Т4721ВЕ; Ваз 2109 д.н. 95503КН; Фольцва-
ген Гольф L7A53878; Ауді А6 д.н. FJP147; Таврія Нова 88184КВ; Део Ла-
нос АО3781ВЕ; Ваз 21011 д.н.77695СК; Рено Лагуна ENG820; Фольцва-
ген Поло RP58259; Део Ланос WR04088; Хонда Акорд АА4846ІР; Рено 9 
АА6260ВЕ; Заз 110557 д.н. АІ1591АХ; Рено Лагуна д.н. ВК3721ВЕ; Ваз 
21063 д.н. 44564КК; Мазда 626д.н.LU274EV; Тойота Прадо СВ1698ВА; 
Мерседес Бенс UDU427; Пежо 206 д.н.НАS603; Фіат Тіго  АА6496РС; 
Форд Скорпіо АІ1576АК; Кіа Ріо Без н/з; Фольцваген Пасат GHR2А89; 
Москвич 2140 д.н. И7582ХА; БМВ 320 JTZ696 без н/з; Мазда 626д.н. 
LRY8K60; Таврія  АА1180ЕР; Заз 110307д.н. 48201НЕ; Шевроле Авео 
АР2113ЕА; Ваз 2101 д.н.31184ЧК; Ваз 21061 д.н. 42623КЕ; Іж2717230д.н. 

АА1059КК; Ваз2106 д.н.29079КК; Ауді А4 д.н. ВР6744ВА; Джилі СК д.н. 
АА5770МН; Форд Скорпіо  37127КВ; Ваз 2106 д.н. 37212КН; БМВ 318 
д.н. KСH578; Нісан 17829ЕА; Ваз 2106 д.н. 12479КВ; БМВ 530 д.н. FFG934; 
Фольцваген Туарег ТV989СG без н/з; БМВ 318 Без н/з; Ваз А6152КІ; 
Фольцваген Гольф д.н. PSE52RE; Хонда Акорд ЕВO103; БМВ 325 
д.н.ВТ0507АХ; ГАЗ 2410 д.н.03874МА; ВАЗ 2101 7805ЧКП; ЗАЗ 968 
д.н.2113ЧКФ; ЗАЗ 968 д.н. М6730ЧК; ЗАЗ 968 д.н. 18517МА; Москвич 
412 д.н. Л8111ЧК; ЗАЗ 968 д.н. А0371ЧК; ВАЗ 2101 д.н. 78520КЕ; ВАЗ 
11183 д.н. СА5650АН; ВАЗ 2101д.н. 3465ЧКЦ; ЗАЗ 968 д.н. М01-57ЧК; 
Москвич 2140 д.н. Л6316ЧК; Опель Астра СА7681АА; ЗАЗ 968 д.н. 
Е1495ЧК; ВАЗ 2101д.н. 19869МА; ВАЗ 2101д.н. 09997МА; ЗАЗ 968 д.н. 
О3068ЧК; ВАЗ 2101д.н.СА1689АВ; ВАЗ 2101д.н. 03134МА; Сітроен д.н. 
АА1934НО; ВАЗ 2105 д.н. 01131КМ; причіп 8977РК; ВАЗ 2102 д.н. 
18298МА; ВАЗ-2104 д.н. АВ4251АО Причіп АВ6080ХХ; CHERY AMULET 
д.н. АВ2092ВА; SUBARU АЕ0892ЕВ; Дачія Логан д.н. АІ9420АТ; 
Volkswagen LT д.н. АЕ8544ЕВ; АЗЛК 408 д.н. Е1866КД; Fiat Marea д.н. ВІ-
4046ВІ; ВАЗ 2105 д.н. АР5942АС; ЗАЗ 1102 д.н. 22073КХ; ВАЗ 2101 д.н. 
АЕ0816АІ; АЗЛК 2140 д.н. 25047ОН; ІЖ 412 д.н. АК6041АА; ЗАЗ 968 д.н. 
В8031КД; Hyundai Elantra АС9125АА; ІЖ 412 д.н. Е5346КД; ІЖ 412 д.н. 
24928ОН; ВАЗ 2101 д.н. 09927ОН; ВАЗ 2102 д.н. В3966ЕІ; ЗАЗ968М д.н. 
К8224КД; ВАЗ 2104д.н. СА4759ВВ; ЗАЗ 102 д.н. 046810АА; Опель вектра 
32120СА; ВАЗ 21011 д.н.М6737КД; М 2140 д.н. А6564КД; Форд скорпіо 
49460КК; ВАЗ 2101д.н. Е7551КД; ВАЗ 2101 д.н. ВА7220АС; Причеп трак-
тор б/н; ВАЗ 2105 д.н. 1152197КЕ; ВАЗ 211 12д.н. 06328ОН; ВАЗ 2102 
д.н. ВА4616АЕ; ВАЗ 21011 д.н. ВА2739АВ; Причеп легк. 34285АА; ЗАЗ 
968М д.н.А1551ЕІ; Mitsubishi Galant д.н. ВА0287АМ; ІЖ 412 д.н. Б7498ЧК; 

ВАЗ 2106 д.н.05852ОМ; ЗАЗ 968д.н. К8038КД; ЗАЗ 968 д.н. Е8441КД; 
ЗАЗ 968М д.н. И4573КД; М412 д.н. Ж6237ЧК; ІЖ комбі д.н.1214201ОН; 
ВАЗ 2106 д.н. А1194ЕІ; ЗАЗ 968 д.н.24434МА; Причеп легковий б/н; 
М412 д.н.Е1946КД; Причеп легковий 06783ОН; Причеп легковий 
00142ОН; Причеп легковий 3165КД; Причеп легковий 8268ГС; Причеп 
легковий 04045ОН; М 412 д.н. В2192ЕІ; ВАЗ 21011 д.н. 22556ОН; ВАЗ 
21011 д.н. Л7758КД; М 2140 д.н. Е0774КД; причеп легковий б/н; ВАЗ 
21011 д.н. А6395АІ; ЗАЗ д.н. А8126ЕІ.

Власники/співвласники, відповідальна особа, зазначена в частині 
першій статті 142 Кодексу України про адміністративні правопорушен-
ня, особа, яка ввезла транспортний засіб на територію України, або осо-
ба, яка керувала транспортним засобом на момент вчинення правопору-
шення, можуть звернутись з підтверджуючими правовстановчими доку-
ментами до Підприємства для повернення у встановленому Законом по-
рядку наведеного вище транспортного засобу. 

Умови повернення за тел.(099)0774193. 
У випадку, якщо власник або співвласник, відповідальна особа, за-

значена в частині першій статті 142 Кодексу України про адміністратив-
ні правопорушення, особа, яка ввезла транспортний засіб на територію 
України, або особа, яка керувала транспортним засобом на момент вчи-
нення правопорушення, терміново не звернеться з заявою про повер-
нення транспортного засобу та не сплатить заборгованість за зберіган-
ня/транспортування транспортного засобу, ДП МВС України «Інформ-
Ресурси» змушене буде звернутися до суду щодо Вашого транспортно-
го засобу для повернення грошових коштів від реалізації ТЗ на погашен-
ня заборгованості зі зберігання/транспортування транспортних засобів.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Кулєшову Оксану Ігорівну, 06.11.1980 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: вул. Дмитриєва, 4, м. Ялта, АР Крим), у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України в судове засідання, яке відбудеть-
ся 4 квітня 2019 року о 08 год. 50 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Арбаджиєва Володимира Івановича, 
04.10.1953 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Будьонного, 13, кв. 57, м. Керч, 
АР Крим), у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в судове 
засідання, яке відбудеться о 08 год. 55 хв. 4 квітня 
2019 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бахарєва Костянтина Михайловича, 
20.10.1972 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95034, вул. Куйбишева, 4, кв. 10,  
м. Сімферополь), у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в 
судове засідання, яке відбудеться 4 квітня 2019 ро-
ку о 08 год. 45 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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.

У провадженні Солом’янського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№42016010000000202 відносно Ільясова Ремзі Ілья-
совича, обвинуваченого у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

У зв’язку з цим у підготовче судове засідання ви-
кликається Ільясов Ремзі Ільясович, 12.04.1958 року 
народження, обвинувачений у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке відбудеться 5 квітня 2019 року о 16.15 
год. у приміщенні Солом’янського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1,  
каб. 6, під головуванням судді Агафонова С. А.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області знаходиться кримі-
нальне провадження № 296/7349/17 за обвинуваченням Панька Романа Григоровича, 07.04.1974 
року народження, Байрачного Андрія Миколайовича, 04.07.1963 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинувачених: Панька Романа Григоровича, Байрачного Андрія Миколайовича в 
судове засідання на 5 квітня 2019 року о 12 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинів-
ка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Після смерті Колосарьова Михайла Івановича, який постійно проживав за адресою: 
село Москаленки Богодухівського району Харківської області по вулиці Москаленки, 
будинок 42, та помер 27 червня 2018 року, відкрилася спадщина. Просимо його брата 
Колосарьова Олексія Івановича протягом 30 календарних днів з дня публікації цієї за-
яви прибути до нотаріальної контори за адресою: вул. Чернієнка, 7, м. Богодухів Хар-
ківської області. Після спливу 30 календарних днів свідоцтво на спадщину буде видане 
спадкоємцям, які приймуть спадщину.

Судновий білет, 

виданий Афанасьєву Павлу 

Миколайовичу на човен «Южанка» 

з бортовим реєстраційним номером 

УПБ-8114, вважати недійсним 

у зв’язку з його втратою.

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

Найменування показника Період
звітний 2018 рік попередній 2017 рік

Усього активів 4 349 470 2 367 574
Основні засоби (за залишковою вартістю) 859 411 849 452
Запаси 2 054 875 936 464
Сумарна дебіторська заборгованість 869 423 426 841
Гроші та їх еквіваленти 336 988 115 253
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3 274 754 506 945
Власний капітал 3 685 221 917 412
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 233 959 233 959
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 330 611 518 023
Поточні зобов’язання і забезпечення 333 638 932 139
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 2 766 466 243 896
Середньорічна кількість акцій (шт.) 69 838 500 69 838 500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 39,61233 3,49229

Наглядова рада Товариства

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ»

(надалі — Товариство, код ЄДРПОУ 00196204,
місцезнаходження: 69600, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 20) 

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 23 квітня 2019 року о 12.00 годині за 
Київським часом за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Виборзь-
ка, 5, у приміщенні залу для нарад цеху №11 (4-й поверх, кімната  
№ 2) ПрАТ «Укрграфіт».

Реєстрація акціонерів та/або їх представників для участі у за-
гальних зборах акціонерів буде здійснюватися 23 квітня 2019 ро-
ку з 10.00 до 11.00 за місцем проведення річних загальних зборів 
акціонерів Товариства.

Право на участь у загальних зборах акціонерів будуть мати акці-
онери відповідно до переліку акціонерів, складеного станом на 24 
годину 17 квітня 2019 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів 

Товариства та припинення їх повноважень.
2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та 

Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
5. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 

договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

9. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2019 
році.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Адреса власного веб-сайту: www.ukrgrafit.zp.ua/інформація-до-

оприлюднення
Під час підготовки до загальних зборів акціонери Товариства 

мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектом до-
говору про викуп Товариством акцій за адресою: 69600, м. Запо-
ріжжя, вул. Виборзька, 5, адміністративний корпус цеху №11 (1-й 
поверх, відділ з акціонування та роботи з цінними паперами) ПрАТ 
«Укрграфіт», у робочі дні – з 11.00 до 15.00 години, а також у день 
проведення загальних зборів акціонерів під час реєстрації для учас-
ті у зборах. Документи надаються акціонеру Товариства та/або його 
представнику для ознайомлення на підставі його письмового запи-
ту, отриманого виконавчим органом Товариства. В день проведення 

загальних зборів акціонерів Товариства документи надаються учас-
нику зборів для ознайомлення в місці їх проведення. Відповідальна 
особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Гене-
ральний директор Кутузов Сергій Володимирович. До дати прове-
дення загальних зборів акціонер має право отримати письмову від-
повідь на письмові запитання щодо питань, включених до проек-
ту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних 
зборів. Телефон для довідок: (061) 289-51-38.

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів То-
вариства. Такі пропозиції вносяться у вигляді проектів рішень з пи-
тань проекту порядку денного або додаткових питань проекту по-
рядку денного. 

Строк внесення пропозицій — не пізніше ніж за 20 (двадцять) 
днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. 

Пропозиція подається в письмовій формі та повинна містити: 
прізвище, ім’я та по батькові (для фізичної особи) або найменуван-
ня (для юридичної особи) акціонера, який вносить пропозицію; ві-
домості про кількість, тип та/або клас акцій, які належать акціонеру; 
зміст пропозиції до питання порядку денного та/або проекту рішен-
ня. Акціонер має право оскаржити рішення Товариства про відмо-
ву у включенні його пропозицій до проекту порядку денного у суді.

Представництво акціонера здійснюється на підставі повнова-
жень, наданих в довіреності на право участі та голосування на за-
гальних зборах акціонерів, яка має бути оформлена та посвідчена 
в порядку, передбаченому чинним законодавством, та може місти-
ти завдання щодо голосування. Представник акціонера може бути 
постійним або призначеним на визначений термін, кількість пред-
ставників є необмеженою. Акціонер має право у будь-який час від-
кликати чи змінити свого представника на загальних зборах акціо-
нерів, повідомивши про це Дирекцію Товариства. Надання довіре-
ності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів 
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який 
видав довіреність, замість свого представника. До закінчення стро-
ку, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер 
має право замінити свого представника, повідомивши про це реє-
страційну комісію та Дирекцію, або взяти участь у загальних збо-
рах особисто.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати доку-
менти, які посвідчують особу та підтверджують її повноваження, 
оформлені згідно діючого законодавства.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД 
СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО  

У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО  
ПРОВАДЖЕННЯ

Обвинувачений Бардачов Юрій Григорович, 
02.12.1981 року народження, останнє відоме міс-
це проживання: м. Херсон, вул. Лавреньова, буд. 11,  
кв. 33, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, 
повідомляється, що по кримінальному провадженню 
№22016730000000025 за його обвинуваченням за  
ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258 КК Украї-
ни, 22.01.2019 року Херсонським міським судом  
Херсонської області постановлена ухвала про при-
значення судового розгляду в порядку спеціально-
го судового провадження (in absentia) на підставі об-
винувального акта по даному кримінальному прова-
дженню.

Також повідомляємо, що Бардачову А. Ю. необхід-
но з’явитися для участі в розгляді цього криміналь-
ного провадження як обвинуваченому 03.04.2019 
року о 12.50 год. у каб. 703 Херсонського місько-
го суду Херсонської області за адресою: м. Херсон,  
вул. Маяковського, 6/29.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному 
сайті Херсонського міського суду Херсонської облас-
ті: ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Зубов О. С.

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«САНЕКО ЛТД» 

відповідно до рішення Учасника Товариства 

про ліквідацію від 25.02.2019 р. повідомляє 

про свою ліквідацію та можливість заявлення 

кредиторами своїх вимог у відповідності 

до ст. 55 Закону України «Про товариства 

з обмеженою та додатковою 

відповідальністю».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Артюх В’ячеслав Леонідович, 

02.04.1988 року народження, відповідно до ст.ст. 
134, 135, 323 КПК України викликається на 14 год. 
30 хв. 04.04.2019 року до Хмельницького міськра-
йонного суду (м. Хмельницький, вул. Героїв Майда-
ну, 54, каб. № 404, суддя Антонюк О. В., тел. (0382) 
67-15-64) для проведення судового засідання в кри-
мінальному провадженні № 22015240000000024 за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини неприбут-
тя особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК Укра-
їни. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у  
ст. 139 КПК України.

Приватний нотаріус Цирулик В. В. 

повідомляє, що після смерті Ігумнової Антоніни 

Олександрівни, 1925 року народження, 

яка померла 9 вересня 2018 року, мешкала: 

м. Суми, вул. Карбишева, буд. 33, була заведена 

спадкова справа. Просимо всіх спадкоємців 

у строк до 15 квітня 2019 року звернутися 

до нотаріуса за адресою: 40009, м. Суми, 

вул. Іллінська, буд. 12/1, кв. 73.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Докунін Кирило Олександрович, 

22.01.1975 року народження, відповідно до ст.ст. 
134, 135, 323 КПК України викликається на 16 год. 00 
хв. 04.04.2019 року до Хмельницького міськрайонно-
го суду (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, 
каб. 411, суддя Антонюк О. В., тел. (0382) 67-15-64) 
для проведення підготовчого судового засідання в 
кримінальному провадженні № 22015240000000011 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини не-
прибуття особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені 
у ст. 139 КПК України.

Приватний нотаріус Цирулик В. В. 
повідомляє, що після смерті Гаврика Віталія 

Миколайовича, 1970 року народження, 
який помер 22 липня 2018 року, мешкав: 

м. Суми, пров. Лікаря Зіновія Красовицького, буд. 7, 
кв. 6, була заведена спадкова справа. 

Просимо всіх спадкоємців у строк 
до 20 квітня 2019 року звернутися до нотаріуса 

за адресою: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 
буд. 12/1, кв. 73.

Приватний нотаріус Цирулик В. В. повідомляє, 

що після смерті Козіна Віктора Михайловича, 

1950 року народження, який помер 

17 лютого 2019 року, мешкав: м. Суми, 

вул. Героїв Крут, буд. 78, кв. 139, була заведена 

спадкова справа. Просимо всіх спадкоємців 

у строк до 17 серпня 2019 року звернутися 

до нотаріуса за адресою: 40009, м. Суми, 

вул. Іллінська, буд. 12/1, кв. 73. 
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Дев’ятирічний вундеркінд 
провів у Харкові незвичайний урок 

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ОСЬ ТАК. Наймолодший 
знавець термінів із кван-
тової фізики та астрофі-
зики лауреат Всеукраїн-
ської премії «Диво-дитина» 
дев’ятирічний Лев Бонда-
ренко прочитав лекцію з біо-
логії для семикласників. Про 
це повідомляє прес-служба 
Харківської міськради.

У 5 років і 3 місяці Лев 
Бондаренко встановив пер-
ший рекорд України в номі-
нації «Найбільша швидкість 

читання дитиною вголос не-
знайомого тексту», в 5 років 
і 9 місяців посів перше місце 
на змаганнях за всеукраїн-
ську премію «Диво-дитина», 
в 5 років і 11 місяців став ла-
уреатом у номінації «Еру-
дит року» національної пре-
мії «Дитина року», в 6 ро-
ків і 4 місяці встановив дру-
гий рекорд України — «Мак-
симальна кількість відтворе-
них напам’ять назв столиць 
країн світу», назвавши 207 
столиць. У шість з полови-
ною років хлопчина встано-
вив третій рекорд України — 

«Відтворення напам’ять най-
більшої кількості наукових 
назв живих істот відповідно 
до зображень». А у 8 років і 
7 місяців став наймолодшим 
знавцем термінів із кванто-
вої фізики та астрофізики, 
назвавши їх 140.

У 2017 році Лев Бондарен-
ко прочитав лекцію «Шка-
ла масштабів Всесвіту» для 
учнів гімназії №43. А цього 
року незвичайний урок прой-
шов у гімназії №116, де хло-
пець розповів про пластин-
частих тварин. За його сло-
вами, цю тему він обрав то-

му, що вона мало вивче-
на. Після доповіді він в ігро-
вій формі перевірив знання 
учнів. За правильні відповіді 
вручав наклейки та інші су-
веніри.

Семикласники розповіда-
ли, що урок їм сподобався, 
бо було весело і цікаво по-
чути нове від іншого школя-
ра, а не вчителя. За слова-
ми мами вундеркінда Оль-
ги Звянцевої, Лев за рік за-
кінчив другий і третій класи, 
вільно володіє англійською, 
а також вивчає німецьку, ки-
тайську та іспанську мови.

Ось волошки — сонні трошки

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕРША ВИСТАВКА. Чер-
воний захід сонця, що рікою 
розлився по всьому небосхи-
лу, вдало підкреслює рельєф-
ні постаті вітряків, які спокон-
віку махають могутніми кри-
лами, працюючи на добро, на 
життя. Так побачила рідні Во-
дяники студентка Черкасько-
го національного університе-
ту імені Богдана Хмельниць-
кого Тетяна Дмитренко. Мо-
лода художниця недавно пре-
зентувала виставку власних 
картин «Совин Яр». Експози-
ція налічує 24 мистецькі тво-
ри. Більша частина полотен 
— краєвиди рідного села, є 
серед них і поетичний осінній 
березовий гай, і сніжний зи-
мовий пейзаж, і ніжний букет 

літніх квітів. Мимоволі згаду-
єш вірші відомої поетеси:
Ось волошки — сонні трошки, 
Синім шовком шиті, 
Ясноокі, чисто вмиті, 
Розбрелись по житі. 

Дівчина тонко відчуває 
природу, намагається як-
найточніше передати на по-
лотні її чистоту, привернути 
увагу до її визначальної ро-
лі в житті людини. Експози-
цію розмістила у галереї на-
родного мистецтва голова 
обласного осередку Націо-
нальної спілки майстрів на-
родного мистецтва України 
Ольга Мартинова, яка, пред-
ставляючи роботи, наголо-
сила, що Тетяна Дмитрен-
ко — талановита молода ху-
дожниця, а її перша вистав-
ка — це впевнений старт у 
мистецьке життя.

У Чупахівці буде краєзнавчий музей
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУ-
ВАННЯ. Трохи більш як 
рік тому на карті України 
з’явилася нова об’єднана те-
риторіальна громада — Чу-
пахівська в Охтирському ра-
йоні на Сумщині. З-поміж 
багатьох соціальних, еконо-
мічних та інших питань, які 
вирішують тут, — створен-
ня краєзнавчого музею і ту-
ристського маршруту, які б 

не тільки привабили турис-
тів, а й формували у земля-
ків почуття гордості за рідну 
землю.

Ініціатива належить селищ-
ному голові Олександрові Ку-
желю та його заступниці з пи-
тань діяльності виконавчих 
органів влади Ользі Андолен-
ко. На їхнє переконання, і му-
зей, і маршрут вдихнуть нове 
життя у громаду, додадуть на-
селеному пункту особливого 
історичного та культурно-ду-
ховного шарму. 

Чупахівку, яка раніше на-
зивалася Слобода Воздви-
женська, засновано 1647 ро-
ку. Село має славетну істо-
рію. І нині воно на важливо-
му етапі, який позначений 
відродженням інфраструк-
тури як центр ОТГ. Для му-
зею вже зібрано перші екс-
понати: старовинні рушники, 
одяг, предмети побуту тощо. 

А новий туристський 
маршрут проляже від Хрес-
то-Воздвиженського хра-
му до краєзнавчого музею, 

«Гостинного двору», дитячо-
го кафе «Чупачок». Подоро-
жувати можна буде і пішки, 
і на конях, які є на місцевих 
сільськогосподарських під-
приємствах.

Вагоме значення має те, 
що торік у Чупахівці вперше 
відбулося захопливе свято 
карася, про яке писав «Уря-
довий кур’єр». Місцеві водо-
йми багаті цією рибою, непо-
вторні смакові якості якої ви-
соко оцінюють жителі не тіль-
ки селища, а й усієї округи.

Чотирилапа 
гвардійська Кенді 
знайшла заховані 
гранати 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ПИЛЬНУЙ! На одному із блокпостів поблизу прифронто-
вого Маріуполя службова вівчарка Кенді допомогла військо-
вослужбовцям Національної гвардії України відшукати захо-
вані в автомобілі боєприпаси. Під час перевірки УАЗа, що пе-
ретинав блокпост, Кенді впевнено вказала на місце небез-
печної схованки. Під килимком сидіння були замасковані від-
разу вісім гранат: п’ять штук Ф-1 і три РГД-5. Водія-грана-
товоза затримали і передали співробітникам Кальміуського 
відділу поліції ГУНП Укра-
їни в Донецькій області. 
За фактом знахідки від-
крито кримінальне про-
вадження за ст. 263 КК 
України «Незаконне по-
водження із зброєю, боє-
припасами або вибухови-
ми речовинами». 

Як розказали у прес-
службі НГУ ОТУ «Схід», 
недавно гвардійська Кен-
ді продемонструвала уні-
кальні здібності на мобіль-
ному блокпосту біля на-
селеного пункту Микола-
ївка Донецької області. У 
салоні одного з автомобі-
лів вона виявила захова-
ні автоматні та пістолетні 
набої. А свого часу вправ-
на помічниця військослуж-
бовців та її господар гвар-
дієць-кінолог стали пере-
можцями IV міжнародно-
го змагання кінологічних 
команд «Україна-2018» у 
номінації «Пошук зброї та 
набоїв». 

З її картин природа наче дихає  
свіжими ароматами снігу чи літніх квітів
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Кенді та її господар знову 
на посту


