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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«У релігійній сфері Кремль 

робить ставку на те,  
прийде в Україну «рускій 
мір» чи ні. Відбувається, 

на жаль, інтенсивне 
розхитування 

ситуації в Україні».

Європа довіряє надійним 
двигунам 

КОСМОС — НАШ! Успішно запущено європейську ракету-носій 
легкого класу Vega з українським двигуном, що вивела на орбіту 
супутник дистанційного зондування Землі PRISMA масою 879 кг. 
Ракета стартувала з космодрому Куру у Французькій Гвіані 22 бе-
резня о 3:50:35 за київським часом.

«Блок маршового двигуна РД-843, який використовується у 
складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня РН Vega, розроби-
ло ДП «КБ «Південне» й серійно виготовляє ДП «ВО Південний ма-
шинобудівний завод ім. О.М. Макарова», — цитує Укрінформ пові-
домлення прес-служби ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля».

З квітня 2010 року, коли італійській компанії Avio S.p.A. здали 
першу льотну модель блока маршового двигуна, виготовили й від-
правили в Італію 16 його льотних моделей. 14 уже успішно викона-
ли призначення під час пусків зі згаданого космодрому. За цей час 
ракета-носій Vega з українським двигуном вивела на орбіту 29 су-
путників. Позаторік укладено черговий контракт на виготовлення 
ще 20 таких блоків. У польоті їх можна запускати до п’яти разів, за-
вдяки чому забезпечується розведення супутників на різні орбіти. 

3,5 трлн грн 
становив торік, за даними Держстату, 

номінальний ВВП України.  
А в перерахунку на душу населення — 

84 190 грн 

В’ЯЗНІ КРЕМЛЯ.  Шість років, за вироком суду РФ, проведе  
в колонії загального режиму українець Павло Гриб. До вашої 
уваги — ексклюзивне інтерв’ю з батьком кремлівського 
бранця Ігорем Грибом 

Російська Феміда  
не лише сліпа,  
а й глуха та жорстока  

Президент щодо протидії російським сценаріям 
суспільно-політичного загострення напередодні 
президентських виборів
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ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ 

«Урядовий кур’єр» з’ясовував, 
хто краще забезпечує 
інвалідів засобами реабілітації 
— державні чи приватні 
підприємства  

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Демаркаційну лінію  
в мистецтві скульптор 
Катерина Домненко 
встановила сама для себе  
і не відступить ні на крок
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

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

Триває 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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ОГОЛОШЕННЯ

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

 ПрАТ  «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» 
місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18,  

оф. 426 (надалі — Товариство)
повідомляє, що річні Загальні  збори  акціонерів Товариства 

відбудуться 25 квітня 2019 року об 1100

за  адресою: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, оф. 426  
(4 поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюва-
тися 25 квітня 2019 р. з  10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. за міс-
цем проведення  Загальних зборів. Для реєстрації акціоне-
рам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, 
представникам акціонерів — документ, який посвідчує осо-
бу і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного зако-
нодавства України. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах, буде складено станом на  24 годину  19 квітня  
2019 року.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішен-

ня про припинення їх повноважень. 
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів ак-

ціонерів, прийняття рішення з питань порядку (регламенту) 
проведення  річних Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для го-
лосування на загальних зборах.

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Правління. 

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2018 рік.

8. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку 
покриття збитків) за результатами 2018 року.

9. Затвердження угод та правочинів Товариства, укладених 
за період між проведенням загальних  зборів Товариства.

10. Відкликання  Голови  та  членів  Правління Товариства.
11. Обрання Голови  та  членів  Правління Товариства.
12. Відкликання  Голови  та  членів  Наглядової  ради  То-

вариства.
13. Обрання членів Наглядової  ради Товариства.
14. Відкликання  Голови  та  членів  Ревізійної  комісії То-

вариства.
15. Обрання   Голови та членів  Ревізійної  комісії Товариства.
Акціонери та їх повноважні представники можуть ознайо-

митись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного Загальних зборів, до 25.04.2019 р. 
(включно) за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. 
Чигоріна, 18, оф. 426 у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год. 
00 хв. (за винятком обідньої перерви з 13.00 год. до 14.00 
год., а в день проведення Загальних зборів — у місці їх про-
ведення). Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з 
документами — Голова правління  Рилова Наталія Вікторів-
на. Телефон для довідок: (044) 284-24-73. Адреса власного 
веб-сайту: http://www.pea.com.ua/

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як обвинувачених:

1. Броварського Ігоря Михайловича, 04.03.1968 
року народження, уродженця м. Сєвєродонецьк Лу-
ганської області, громадянина України, який зареє-
стрований за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, вул. Автомобільна, 3/17, обвинуваченого 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 
ст. 437, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 260 КК України.

2. Пєфтєєва Василя Павловича, 11.07.1965 року 
народження, уродженця м. Кіровоград, громадянина 
України, який зареєстрований за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 4-а/12, 
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 149, ч. 2  
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 260 
КК України.

3. Літвіна Івана Олександровича, 10.12.1982 ро-
ку народження, уродженця м. Сєвєродонецьк Лу-
ганської області, громадянина України, якого зня-
то з реєстрації 05.06.2018 р. за рішенням суду від 
02.12.2015 року, обвинуваченого у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, 
ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 1  
ст. 263, ч. 2 ст. 260 КК України.

4. Коробки Романа Олексійовича, 02.05.1978 ро-
ку народження, уродженця м. Сєвєродонецьк Луган-
ської області, громадянина України, який зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Курчатова, 7-а/265, обвинуваченого у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 
ст. 437, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 260 КК України.

5. Горбатка Євгена Євгеновича, 09.09.1985 року 
народження, уродженця м. Магадан РФ, громадяни-
на України, який зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковсько-
го, 16/17, у судове засідання з розгляду криміналь-
ної справи №428/2584/19, яке відбудеться 3 квітня 
2019 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бульвар Дружби Народів, 19.

Головуючий по справі: суддя Олійник В. М., склад 
колегії суддів: Бойко Н. В., Луганський В. І.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області судді Юрченко С. О. знаходиться 
кримінальне провадження № 426/9473/17 стосовно 
Кітайцева Юрія Олександровича, 31.01.1983 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Кітайцев Ю. О., зареєстрований  
за адресою: м. Луганськ, вул. Цимлянська, буд. 15, 
кв. 297.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Кітайцева Ю.О. у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 4 квітня 2019 року о 12 год. 00 хв. у за-
лі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді: головуючого судді Юрченко С. О., суддів Осіпен-
ко Л. М., Половинки В. О.

У провадженні Новоайдарського районного суду Лу-
ганської області (Луганська область, смт Новоайдар, 
вул. Миру, буд. 38) знаходиться кримінальне прова-
дження, внесене до ЄРДР за № 22018130000000197 від 
21.05.2018 року за обвинуваченням Шматова Олексан-
дра Миколайовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Ухвалою від 07.02.2019 року суддя Новоайдарсько-
го районного суду Луганської області Мартинюк В. Б. 
ухвалив здійснення спеціального судового проваджен-
ня у справі.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської 
області Мартинюк В. Б. викликає обвинуваченого Шма-
това Олександра Миколайовича, 11.03.1967 р.н., який 
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. По-
пасна, пров. Лікарняний, буд. 3, у відкрите судове за-
сідання, яке відбудеться 04.04.2019 року о 14.30 год. у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Но-
воайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за 
викликом у судове засідання, суд відкладає судовий роз-
гляд, призначає дату нового судового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд 
також має право постановити ухвалу про привід обви-
нуваченого та/або ухвалу про накладення на нього гро-
шового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 
та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судове про-
вадження.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 426/2695/18 відносно Череміскіна Олексія Микола-
йовича, 27.03.1975 року народження, зареєстровано-
го за адресою: м. Луганськ, вул. Радгоспна, буд. 59, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, а також кримінальне проваджен-
ня № 426/16772/18 відносно Череміскіна Олексія Мико-
лайовича, 27.03.1975 року народження, зареєстровано-
го за адресою: м. Луганськ, вул. Радгоспна, буд. 59, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Череміскіна 
Олексія Миколайовича у підготовче судове засідання по 
кримінальному провадженню № 426/16772/18, яке від-
будеться 5 квітня 2019 року об 11.00 год., та по кримі-
нальному провадженню № 426/2695/18, яке відбудеться 
5 квітня 2019 року о 12.00 год. у залі Сватівського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Кримінальне провадження № 426/2695/18 розгляда-
ється колегією суддів у складі: головуючий суддя Скрип-
ник С. М., судді Половинка В. О., Попова О. М.; криміналь-
не провадження № 426/16772/18 — суддею Скрип-
ником С. М., одноособово.

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю  

«КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 39391808).

За результатами розгляду справи № 75/2-15/59/2-16 
про вчинення товариством з обмеженою відповідаль-
ністю «Укртепло-Київ» та товариством з обмеженою 
відповідальністю «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» порушень, пе-
редбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини дру-
гої статті 6 Закону України «Про захист економічної кон-
куренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, 
які стосуються спотворення результатів торгів, Тимча-
сова адміністративна колегія Антимонопольного комі-
тету України прийняла рішення від 22 грудня 2018 ро-
ку № 33-р/тк.

Інформація про прийняте рішення розміщена на 
офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету 
України (http://www.amc.gov.ua) в розділі «Головна 
— Рішення та розпорядження — Архів рішень Тим-
часової адміністративної колегії — 2018 рік».

Ця інформація розміщена на підставі абза-
цу п’ятого частини першої статті 56 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції».

Інформація для абонентів 

ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

(код ЄДРПОУ — 19199961)

З 1 квітня 2018 року змінюються 

окремі тарифи на послугу Vega TV 

та телефонію для існуючих абонентів  — 

фізичних осіб.

Детальна інформація — 

в Особистому кабінеті абонента 

або за телефоном (044) 507 00 00 

або 177 (з телефонних ліній Vega).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Протасенко Михай-

ло Михайлович, 15.11.1968 року наро-
дження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 
КПК України викликається в судове засі-
дання о 14 год. 00 хв. 4 квітня 2019 ро-
ку до Хмельницького міськрайонного су-
ду Хмельницької області (м. Хмельниць-
кий, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 208 (2 
поверх), головуюча суддя Бацуца Т. М., 
конт. тел. (0382) 76-28-40), для прове-
дення судового розгляду в кримінально-
му провадженні № 22017240000000016 
про обвинувачення Протасенка Михайла 
Михайловича за ч. 1 ст. 2583 КК України. 
Поважні причини та наслідки неприбуття 
на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК 
України.

Повістка про виклик відповідно до вимог 
ст.ст. 297-5, 323 КПК України 

Обвинуваченому Фучіджи Ю. С., 
14.07.1960 р.н., зареєстрованому за адре-
сою: Одеська область, Арцизький район,  
с. Великий Кут, вул. Кутузова, 48-а, тимчасо-
во проживав за адресою: Одеська область,  
м. Чорноморськ, пр-т Миру, 15-б, кв. 15, не-
обхідно з’явитися в судове засідання, яке від-
будеться 04.04.2019 року об 11 год. 30 хв. за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, При-
морський районний суд м. Одеси, зал судо-
вих засідань №229. Поважні причини непри-
буття особи на виклик суду передбачені стат-
тею 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя В. М. Коваленко

Тернівська державна нотаріальна кон-
тора Дніпропетровської області у від-
повідності зі статтею 63 Закону України 
«Про нотаріат» повідомляє про відкрит-
тя спадщини після смерті ХАРКІВСЬКО-
ГО ВЯЧЕСЛАВА МИКОЛАЙОВИЧА, який 
помер 6 квітня 2018 року і на день смерті 
проживав в місті Тернівці Дніпропетров-
ської області, вулиця Лермонтова, буди-
нок 4, квартира 18.

Спадкоємцям ХАРКІВСЬКОГО ВЯ-
ЧЕСЛАВА МИКОЛАЙОВИЧА необхідно 
з’явитися до Тернівської державної нота-
ріальної контори Дніпропетровської об-
ласті за адресою: місто Тернівка, вулиця 
Курська, будинок 12, у термін до 1 трав-
ня 2019 року.

Соснівський районний суд м. Черкаси 
викликає в судове засідання як обвину-
ваченого Барченка Романа Андрійовича, 
29.08.1982 року народження, уродженця 
с. Велика Яблунівка Смілянського райо-
ну Черкаської обл., зареєстрований: с. Ве-
лика Яблунівка, вул. Першотравнева, буд. 
66 Смілянського району Черкаської обл., 
фактично проживає за адресою: с. Вели-
ка Яблунівка, вул. Першотравнева, буд. 66 
Смілянського району Черкаської обл.

Судове засідання відбудеться 4 квітня 
2019 року о 12 год. 00 хв. у приміщенні 
суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 
316, каб. 231.

Суддя B. Л. Калашник

КС «ОЩАДНА КАСА»
(код ЄДРПОУ 35332686)

повідомляє своїх членів про проведення загальних зборів,  
які відбудуться  11 травня 2019 р. о 10 годині за адресою:

м. Київ, вул. Машинобудівна, 37, оф. 4
Реєстрація з 09.00 до 10.00

Порядок денний
1. Внесення змін і доповнень  до Статуту кредитної спілки.
2. Затвердження річних результатів діяльності кредитної спілки, зві-

тів спостережної ради, правління та кредитного комітету і висновків ре-
візійної комісії.

3. Обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної ко-
місії.

4. Прийняття рішення про збільшення пайового капіталу кредитної 
спілки.

5. Прийняття рішення про порядок розподілу доходу.
6. Інші питання.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебу-

ває кримінальне провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків 
Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 
ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олександра Володимиро-
вича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 
28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого 
Якімчука Олександра Володимировича, 11.06.1971 року народження, останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Кремлівський, 79, у су-
дове засідання з розгляду кримінального провадження за його обвинуваченням у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 
ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судово-
го провадження, яке відбудеться 1 квітня 2019 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні 
Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання, обвинувачений повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального провадження здій-
снюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачений вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О.В. Ільяшевич

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-

ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-
13-95) знаходиться кримінальне провадження № 42016221320000102 
від 5 грудня 2016 року (справа № 1-кп/243/74/2019) за обвинуваченням 
Яремка Сергія Володимировича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Яремка 
Сергія Володимировича, 12.09.1980 року народження, який проживає 
за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Марапульця, 54, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 4 квітня 2019 року о 09 
год. 00 хв. у залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, 
суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому 
главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове прова-
дження.

Суддя І.О. Сидоренко

19 березня 2019 року Загальними Зборами Учасни-
ків Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Компанія з управління активами  
«Будівельні проекти» (ЄДРПОУ 34764782) було 
прийнято рішення про ліквідацію Пайового венчурного 
недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду 
«Таурус» (ЄДРІСІ 2331324) (надалі – Фонд). Ліквідація 
Фонду здійснюється до закінчення строку, встановле-
ного регламентом Фонду, на що всі учасники Фонду 
надали свою згоду.

Вимоги кредиторів приймаються Ліквідаційною Ко-
місією в письмовій формі за адресою: 01054, м. Київ, 
вул. Олеся Гончара, будинок 52, протягом двох місяців 
з дня публікації повідомлення про ліквідацію Фонду.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)
Підозрюваний Чернораєв Віталій Борисович, 11.06.1960 

р.н., зареєстрований за адресою: вул. Маркелова, буд. 106,  
м. Маріуполь Донецької області, на підставі ст.ст. 133, 135, 
2975 КПК України, вам необхідно з’явитись до старшого слід-
чого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки Украї-
ни в Житомирській області Федоренка С.В. за адресою: м. Жи-
томир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, тел. (0412)405-279, для 
участі в слідчих та процесуальних діях у кримінальному про-
вадженні №22018060000000024 як підозрюваний у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 ст. 260 КК Укра-
їни, об 11.00 год. 28.03.2019 р. (для отримання письмового 
повідомлення про підозру, допиту, впізнання тощо). Нагаду-
ємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 
з’явлення. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик 
передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)
Підозрювана Гогохія Лалі Вальтерівна, 25.08.1988 р.н., 

зареєстрована за адресою: вул. Комінтерну, буд. 19, кв. 9,  
м. Макіївка Донецької області, на підставі ст.ст. 133, 135, 
2975 КПК України, вам необхідно з’явитись до слідчого слід-
чого відділу Управління Служби безпеки України в Жито-
мирській області Черемісова Д.В. за адресою: м. Житомир, 
вул. Фещенка-Чопівського, 7, тел. (0412)405-268, для учас-
ті в слідчих та процесуальних діях у кримінальному прова-
дженні № 22017060000000043 як підозрювана у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 ст. 260 КК Укра-
їни, об 11.00 год. 28.03.2019 р. (для отримання письмово-
го повідомлення про підозру, допиту, впізнання тощо). Нага-
дуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможли-
вість з’явлення. Поважні причини та наслідки неприбуття на 
виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Вважати втраченим оригінал свідо-
цтва про право на спадщину за зако-
ном, виданого громадянину України Се-
мергеєву Ігорю Степановичу, 15.05.2003 
року Ткач Ольгою Аркадіївною, держав-
ним нотаріусом Другої Київської дер-
жавної нотаріальної контори, яке посвід-
чує, що спадкоємцями майна громадян-
ки України Семергеєвої Лідії Максимів-
ни, померлої 17.05.2002 року, є в рів-
них долях: син – громадянин України Се-
мергеєв Сергій Степанович, син грома-
дянин України Семергеєв Ігор Степано-
вич, які проживають за адресою: 01042,  
м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд. 
1/22, кв. 13.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Публічне акціонерне товариство 
«Одеський консервний завод дитячого харчування» (надалі — Товариство) 

місцезнаходження: 65007, м. Одеса, пров. Високий, 22 (код за ЄДРПОУ 
05529030) повідомляє про скликання річних загальних зборів Товари-
ства (надалі — збори), які призначені на 26 квітня 2019  року о 10.00 за 
адресою: 65007, м. Одеса, пров. Високий, 22, каб.210.

Реєстрація учасників зборів відбудеться за тією ж адресою 26 
квітня 2019 р. (початок реєстрації о 9.40, закінчення реєстрації о 
9.55) згідно з даними переліку акціонерів, які мають право на участь 
у зборах, складеного ПАТ «НДУ»  станом на 24.00 22 квітня 2019 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 

голосування на зборах.
3. Обрання президії і секретаря зборів, затвердження регламен-

ту роботи зборів.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р. Прийнят-

тя рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товари-
ства за 2018 р.

5. Розгляд звіту директора Товариства за 2018 р. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту директора за 2018 р.

6. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 
2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної 
комісії Товариства за 2018 р. 

7. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства 
за 2018 р.

8. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих То-
вариством у 2018 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.  

9. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства 
ПАТ «ОКЗДХ».

10. Прийняття рішення про зміну повного та скороченого найме-
нування Товариства.

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом його затвер-
дження у новій редакції та визначення уповноважених осіб, яким 
буде делеговано повноваження щодо підпису Статуту Товариства 
у новій редакції. 

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

13. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.
14. Внесення та затвердження змін до Положення про Наглядо-

ву раду Товариства шляхом його затвердження у новій редакції.
15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-

чинів з зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукуп-
ної вартості.

Проекти рішень щодо питань,  
включених до проекту порядку денного зборів

1 питання: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Гора 
Маріанна Анатоліївна  — Голова комісії, Тихонова Ангеліна Михай-
лівна — член комісії.

2 питання: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчен-
ня бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний ак-
ціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, іме-
ні та по  батькові акціонера (представника акціонера). За відсутнос-
ті таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У ра-
зі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, 
сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підпису-
ється акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосу-
вання підписується також Головою реєстраційної комісії. У разі як-
що бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, під-
пис Голови реєстраційної комісії проставляється на останній сто-
рінці бюлетеня.

3 питання: Обрати президію у складі: Лемещук Олексій Вадимо-
вич — член президії — голова зборів, Жуков Андрій Сергійович — 
член президії. Обрати секретарем зборів Павленка Максима Вікто-
ровича. Затвердити регламент роботи зборів:

3.1. рішення приймаються виключно з питань порядку денного, 
про які акціонери були повідомлені відповідно до законодавства; 

3.2. одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирі-
шення кожного з питань, які винесені на голосування на загальних 
зборах акціонерів; 

3.3. голосування з питань порядку денного здійснюється з вико-
ристанням бюлетенів для голосування; 

3.4. час для доповідей — до 15 хвилин, для обговорень допові-
дей та інших виступів з питань порядку денного — до 3 хвилин; від-
повіді на питання — до 3 хвилин;

3.5. питання надаються у письмовій формі; відповіді на питання 
— після прийняття рішень по всіх пунктах порядку денного; виступи 
по питаннях, які не включені до порядку денного, не розглядаються.

4 питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р.
5 питання: Затвердити звіт Директора Товариства за 2018 р.
6 питання: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товари-

ства за 2018 р.
7 питання: Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товари-

ства за 2018 р.
8 питання: Затвердити рішення про погашення збитків, отрима-

них Товариством у 2018 році, за рахунок прибутку майбутніх пері-
одів.        

9 питання: Змінити тип акціонерного товариства ПАТ «ОКЗДХ» 
з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне то-
вариство.

10 питання: Змінити найменування Товариства, а саме:
Повне  найменування Товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУ-
ВАННЯ» змінити на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОН-
СЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ»;

Скорочене найменування Товариства ПАТ «ОКЗДХ» змінити на 
АТ «ОКЗДХ».

11 питання: Внести зміни до Статуту ПАТ «ОКЗДХ»  шляхом йо-
го затвердження у новій редакції. Уповноважити Голову Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «ОКЗДХ» Лемещука Олексія Вадимовича, се-
кретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКЗДХ» Павленка Мак-
сима Вікторовича підписати Статут Товариства у новій редакції. 

12 питання: Достроково припинити повноваження  Голови та чле-
нів Ревізійної комісії ПАТ «ОКЗДХ», а саме: Шелуханової Людми-
ли Едуардівни (Голова та член Ревізійної комісії), Поветьєва Бог-
дана Едуардовича (член Ревізійної комісії), Спільного підприємства  

«Вітмарк-Україна» в формі товариства з обмеженою відповідаль-
ністю (член Ревізійної комісії).

13 питання: Скасувати Положення про Ревізійну комісію ПАТ 
«ОКЗДХ». Визначити, що це рішення набуває чинності одночасно з 
державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

14 питання: Внести та затвердити зміни до Положення про Нагля-
дову раду Товариства шляхом його затвердження у новій редакції. 
Визначити, що Положення про Наглядову раду Товариства у новій 
редакції набувають чинності одночасно з державною реєстрацією 
Статуту Товариства у новій редакції.

15 питання: Попередньо схвалити вчинення Товариством в пері-
од з 26 квітня 2019 року по 25 квітня 2020 року (включно) значних 
правочинів, предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових 
зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких ін-
ших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль» 
або інших банках;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпо-
теку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання 
зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечен-
ня зобов’язань будь-яких третіх осіб;

- договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого май-
на), корпоративних прав, відступлення права вимоги та/або переве-
дення боргу, оренди та лізингу;

- разове продовження строку дії укладених з АТ «Райффайзен 
Банк Аваль» або іншими банками договорів щодо прийняття гро-
шових зобов’язань не більше ніж до 2025 року та/або разове збіль-
шення взятих на себе Товариством грошових зобов’язань на суму 
до 100 000 000,00 (сто мільйонів доларів США) дол. США або екві-
валент цієї суми у гривні за офіційним курсом НБУ на дату укладен-
ня договорів/додаткових угод.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених За-
гальними зборами акціонерів значних правочинів щодо:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових 
зобов’язань), поручительства, гарантій, акредитивів та/або одер-
жання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райф-
файзен Банк Аваль» або інших банках з усіма змінами та доповне-
ннями не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів до-
ларів США) дол. США або еквівалент цієї суми у гривні за офіцій-
ним курсом НБУ на дату укладення договорів/додаткових угод, а 
строк таких зобов’язань Товариства не може перевищувати 5 років; 
- операцій з майном (майновими правами) Товариства з усіма змі-
нами та доповненнями не може перевищувати 100 000 000,00 (сто 
мільйонів доларів США) дол. США або еквівалент цієї суми у гривні за 
офіційним курсом НБУ на дату укладення договорів/додаткових угод. 

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання 
додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами 
акціонерів значних правочинів, з усіма можливими змінами та до-
повненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 26 квіт-
ня 2019 року по 25 квітня 2020 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товари-
ства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбан-
ню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на 
укладання (підписання) Директором Товариства попередньо схва-
лених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами зна-
чних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чин-
ним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості 
майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товари-
ства за даними останньої річної фінансової звітності, а також мож-
ливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст. 35 ЗУ 
«Про акціонерні товариства» — www.obfc.pat.ua

З документами з питань проекту порядку денного зборів мож-
на ознайомитися від дати надіслання повідомлення про прове-
дення зборів в робочі дні (понеділок — п’ятниця) з 8.30 до 17.00 
за місцезнаходженням Товариства: 65007, м. Одеса, пров. Висо-
кий, 22 (приймальня директора, 2 поверх), а в день проведен-
ня зборів — у місці їх проведення. Відповідальною особою за 
ознайомлення акціонерів з матеріалами з питань проекту поряд-
ку денного зборів є директор Товариства Жуков Андрій Сергійо-
вич, телефон: (0482) 344 043. 

Акціонер має право:
1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття 

рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідо-
млення про проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої пись-
мові запитання щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного зборів та порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань по-
рядку денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту поряд-
ку денного зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів То-
вариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу 
кожного з органів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні 
пропозиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отри-
мати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рі-
шень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; 
видати довіреність на право участі та голосування на зборах декіль-
ком своїм представникам;

9.  замінити свого представника у будь-який момент, повідомив-
ши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призна-
чення, заміну або відкликання свого представника може здійснюва-
тися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до за-
конодавства про електронний документообіг.

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні йо-
го пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-
ня зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні міс-
тити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кан-
дидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інфор-
мацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціо-
нера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду 
члена наглядової ради — незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається в пись-
мовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, 
який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кіль-
кості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропо-
нується цим акціонером до складу органів Товариства. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 
або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому 
включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рі-
шення наглядової ради про включення питання до проекту поряд-
ку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до 
проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог 
законодавства. 

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денно-
го зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка 
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, одно-
часно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для об-
рання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчо-
го органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме йо-
го повноваження.

Товариство може відмовити у включенні до проекту порядку ден-
ного зборів пропозицій акціонерів (акціонера):

 які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих ак-
цій, у разі:

1. недотримання акціонерами 20-денного строку для надання 
пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного 
зборів, 7-денного строку щодо кандидатів до складу органів Това-
риства;

2. неповноти даних, а саме: відсутність проектів рішень у разі 
включення нових питань до проекту порядку денного зборів, щодо 
кандидатів у члени наглядової ради — відсутність інформації про 
те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акці-
онерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена на-
глядової ради — незалежного директора, або відсутність в письмо-
вій пропозиції прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, 
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропози-
ції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або 
класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціо-
нером до складу органів Товариства; яким належать менше 5 відсо-
тків голосуючих акцій з підстав, визначених у пунктах 1,2 для акці-
онерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 
голосуючих акцій та у разі неподання акціонерами жодного проекту 
рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

Представником акціонера на зборах може бути фізична особа 
або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути пред-
ставниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афі-
лійовані особи. Довіреність, що видана фізичною особою, посвід-
чується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють 
нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною уста-
новою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку.

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або 
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто пе-
релік питань порядку денного  зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосуван-
ня на зборах представник повинен голосувати саме так, як передба-
чено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить за-
вдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 
голосування на зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має пра-
во видати довіреність на право участі та голосування на зборах де-
кільком своїм представникам. 

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не 
виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіре-
ність, замість свого представника. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: доку-
мент, що посвідчує особу акціонера або його представника, пред-
ставникам акціонерів — фізичних та юридичних осіб — додатко-
во мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повнова-
ження представника, оформлені відповідно до чинного законодав-
ства України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається по-
відомлення про проведення зборів, а саме: на 19.03.2019 року, за-
гальна кількість простих акцій 172 927 000 штук, кількість голосую-
чих акцій становить 172 927 000  штук.

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

Найменування показника Період
Звітний 2018 р. Попередній 2017 р.

Усього активів   115 372 119 819
Основні засоби (за залишковою вартістю) 98 784 100 177
Запаси 1 512 1 512
Сумарна дебіторська заборгованість 100 129
Гроші та їх еквіваленти 12 17 927
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

60 552 63 930

Власний капітал 103 784 107 162
Зареєстрований (пайовий/статутний) ка-
пітал

43 232 43 232

Довгострокові зобов’язання і забезпе-
чення

8 565 9 298

Поточні зобов’язання і забезпечення 3 023 3 359
Чистий фінансовий результат: прибу-
ток (збиток)

(3 378) (2 095)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 172 927 000 172 927 000
Чистий прибуток (збиток) на одну про-
сту акцію (грн)

(0,0195) (0,012)

Наглядова рада Тел. (0482) 344 043
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ІНФОРМАЦІЯ 
про використання коштів Державного бюджету 

України Міністерством екології  
та природних ресурсів України  

у 2018 році

Міністерство екології та природних ресурсів України є головним органом 
у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природно-
го середовища та екологічної безпеки. 

Основними завданнями Міністерства екології та природних ресурсів 
України є: 

1) забезпечення формування державної політики у сфері охорони навко-
лишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, 
передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки; геологічного ви-
вчення та раціонального використання надр; поводження з відходами, у то-
му числі радіоактивними; поводження з пестицидами та агрохімікатами; 
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; радіаційного захисту; ра-
ціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів; охо-
рони та раціонального використання земель; збереження, відтворення та 
невиснажливого використання біологічного та ландшафтного різноманіт-
тя, формування, збереження та використання екологічної мережі; організа-
ції, охорони та використання природно-заповідного фонду; охорони атмо-
сферного повітря; розвитку водного господарства і меліорації земель; дер-
жавного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про ра-
ціональне використання, відтворення і охорону природних ресурсів, відтво-
рення та охорону земель, екологічну та радіаційну безпеку, охорону та вико-
ристання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, збереження, 
відтворення і невиснажливе використання біологічного та ландшафтного 
різноманіття, формування, збереження і використання екологічної мережі, 
з питань поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними від-
ходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохіміка-
тами, дотримання вимог біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних 
об’єктів природного середовища під час створення, дослідження та прак-
тичного використання генетично модифікованих організмів у відкритій сис-
темі; здійснення державного геологічного контролю, а також у сфері збе-
реження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу 
на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової кон-
венції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського прото-
колу до неї, Паризької угоди;

2) реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених 
законом, біологічної і генетичної безпеки, геологічного вивчення та раці-
онального використання надр, поводження з відходами (крім поводження 
з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пести-
цидами та агрохімікатами, раціонального використання, відтворення і охо-
рони природних ресурсів, охорони та раціонального використання земель, 
збереження, відтворення та невиснажливого використання біологічного та 
ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання 
екологічної мережі, організації, охорони та використання природно-запо-
відного фонду, охорони атмосферного повітря, а також збереження озоно-
вого шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клі-
мату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції Орга-
нізації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, 
Паризької угоди.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на  
2018 рік» з урахуванням змін, внесених законами України, постанова-
ми та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Міністерству екології  
та природних ресурсів України затверджено бюджетні призначення в обся-
зі 8 766,4 млн. грн., у тому числі: за загальним фондом — 4 700,0 млн. грн., 
за спеціальним фондом — 4 066,4 млн. гривень.

У межах бюджетних асигнувань виконувалася тридцять одна програма.
За бюджетною програмою по КПКВК 2401010 «Загальне керівни-

цтво та управління у сфері екології та природних ресурсів» Міністер-
ством екології та природних ресурсів України використано кошти у су-
мі 94,7 млн. грн., у тому числі за загальним фондом — 77,4 млн. гри-
вень. Протягом року розглянуто 352 законопроектів, отримано та опрацьо-
вано 41 445 шт. кореспонденції (доручень, листів), прийнято та опрацьо-
вано 560 звіти фінансово-господарської діяльності установ організацій та 
підприємств, що належать до сфери управління Міністерства, розглянуто  
3 306 шт. звернень, заяв, скарг громадян України, проведено 888 шт. екс-
пертиз препаратів та 958 шт. державної реєстрації препаратів.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401040 «Прикладні наукові та нау-
ково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програ-
мами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фі-
нансова підтримка підготовки наукових кадрів» Міністерством екології та 
природних ресурсів України використано кошти у сумі 50,1 млн. грн., у тому 
числі за загальним фондом — 37,2 млн. гривень.

За рахунок використаних коштів протягом року було завершено та впро-
ваджено 242 прикладні науково-дослідні роботи у природоохоронній сфері.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401090 «Підвищення кваліфікації 
та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка нау-
кових та науково-педагогічних кадрів» Міністерством екології та природних 
ресурсів України використано кошти у сумі 28,9 млн. грн., у тому числі за за-
гальним фондом — 16,1 млн. гривень. 

За рахунок використаних коштів протягом року забезпечено підвищення 
кваліфікації 3 961 осіб та розроблено 24 науково-дослідні роботи.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401160 «Збереження природно-
заповідного фонду» Міністерством екології та природних ресурсів України 
використано кошти у сумі 326,4 млн. грн., у тому числі за загальним фон-
дом — 282,5 млн. гривень. 

За рахунок використаних коштів було забезпечено здійснення системи 
заходів, спрямованих на збереження унікальних і типових ландшафтів, ін-
ших природних комплексів, біологічного різноманіття, в тому числі гено-
фонду рослинного і тваринного світу, в 44 установах, що відносяться до 
сфери управління Мінприроди площею 1178,3 тис. га. На існуючих терито-
ріях природно-заповідного фонду збережено 284 види рослин і 175 видів 
тварин, занесених до Червоної книги України.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401270 «Здійснення природоохо-
ронних заходів» Міністерством екології та природних ресурсів України ви-
користано кошти у сумі 522,3 млн. грн., у тому числі за спеціальним фон-
дом — 259,5 млн. гривень.

За рахунок використаних коштів було частково виконано ряд заходів за 
наступними напрямами, а саме: збереження природно-заповідного фонду; 
наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, організація оцінки впливу на 
довкілля, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних 
організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічно-
го механізму забезпечення охорони навколишнього природного середови-
ща; заходи з інформатизації; охорона і раціональне використання природ-
них рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу; охорона і раціональне 
використання водних ресурсів; забезпечення раціонального використання і 
зберігання відходів виробництва і побутових відходів.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401500 «Здійснення заходів щодо 
реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного 
середовища» Міністерством екології та природних ресурсів України вико-
ристано кошти за спеціальним фондом у сумі 17,0 млн. гривень.

За рахунок використаних коштів було частково виконано ряд заходів за 
напрямом охорона і раціональне використання водних ресурсів.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401520 «Забезпечення діяльності 
Національного центру обліку викидів парникових газів» Міністерством еко-
логії та природних ресурсів України використано кошти у сумі 2,5 млн. грн., 
у тому числі за загальним фондом — 2,4 млн. гривень. 

Протягом року Національним центром обліку викидів парникових га-
зів отримано та опрацьовано 377 шт. кореспонденції (доручень, листів), 
оформлено 1 річний моніторинговий звіт викидів та абсорбції парникових 
газів окремими джерелами за попередній період та 5 проміжних звітів про 
Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів  
в секторах: енергетики, промислові процеси та використання продуктів, 
сільського господарства, землекористування, зміни землекористування та 
лісового господарства, відходи. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2401530 «Державна підтримка за-
ходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) 
парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціаль-
ного забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни 
клімату» Міністерством екології та природних ресурсів України використано 
за спеціальним фондом у сумі 119,1 млн. гривень.

У 2018 році здійснювалася реалізація проекту «Технічне переоснащення 
(заміна рухомого складу існуючих патрульних автомобілів у Національній 
поліції України автомобілями з гібридною силовою установкою)», відповід-
но до якого планується здійснити заміну 83 патрульних автомобілів марки 
ВАЗ з бензиновим двигуном на автомобілі марки «Міцубіші Аутлендер Пі-
ЕйчІВі» з гібридною силовою установкою (бензиновим та електричним дви-
гунами) та утилізувати відповідну кількість старих автомобілів. Завершен-
ня реалізації вказаного проекту передбачається у 2019 році, що спричинило 
відхилення фактичних показників від планових.

Також у 2018 році здійснювалася реалізація 7 проектів цільових еколо-
гічних (зелених) інвестицій щодо усунення недоліків, виявлених технічним 
аудитом і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамко-
вої конвенції ООН про зміну клімату. Термін завершення робіт за вказаними 
проектами заплановано на 2019 рік.

За проектами з модернізації станцій теплопостачання (котелень) проце-
дури публічних закупівель були скасовані у 2018 році, повторне оголошення 
процедур та подальша реалізація проектів запланована у 2019 році.

За проектами з капітального ремонту (термомодернізація) у грудні 2018 
року укладено договори з підрядниками, завершення робіт заплановано у 
2019 році.

У грудні 2018 році за проектом «Капітальний ремонт фасадів лаборатор-
но-клінічного корпусу ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. 
Амосова, 6 в Солом’янському районі м. Києва» укладено договір з підряд-
ником, завершення робіт заплановано у 2019 році.

Об’єм щорічних скорочень викидів парникових газів визначається за 
результатами річної експлуатації проектів після завершення їх реалізації.  
За інформацією, наданою Департаментом транспортної інфраструктури 
КМДА, за проектом «Комплексна модернізація вагонів типу «Е» та його мо-
дифікації з впровадженням асинхронного тягового приводу на КП «Київ-
ський метрополітен» (135 вагонів) скорочення викидів парникових газів за 
2018 рік становлять 13 102 тонн СО2. За інформацією, наданою Національ-
ною поліцією України, за проектом «Технічне переоснащення (заміна рухо-
мого складу існуючих патрульних автомобілів у Національній поліції Украї-
ни автомобілями з гібридною силовою установкою)» (635 автомобілів) ско-
рочення викидів парникових газів за 2018 рік становлять 4 980,53 тонн СО2.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401540 «Розвиток електронного 
урядування у сфері екології та природних ресурсів» Міністерством еколо-
гії та природних ресурсів України використано кошти за загальним фондом 
у сумі 2,0 млн. гривень.

У 2018 року придбано 241 ліцензію для впровадження електронного до-
кументообігу. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2404010 «Керівництво та управлін-
ня у сфері геологічного вивчення та використання надр» Державною служ-
бою геології та надр України, як відповідальним виконавцем бюджетної 
програми, використано кошти у сумі 44,5 млн. грн., у тому числі за загаль-
ним фондом — 27,3 млн. гривень.

Протягом року видано, переоформлено та продовжено 594 спеціальні 
дозволи, проведено 842 перевірки при видобуванні корисних копалин та 
156 перевірок надрокористування при геологічному вивченні, отримано та 
опрацьовано 29 753 шт. кореспонденції (доручень, листів), опрацьовано 72 
звіти фінансово-господарської діяльності.

За бюджетною програмою по КПКВК 2404020 «Розвиток мінерально-си-
ровинної бази» Державною службою геології та надр України, як відпові-
дальним виконавцем бюджетної програми, використано кошти за загаль-
ним фондом у сумі 100,0 млн. гривень.

За рахунок використаних коштів підготовлено 2 нафтогазонос-
них об’єктів площею близько 7 кв. км. з перспективними ресурсами 
2000 тис. тонн умовного палива, отримано прирости запасів 6 видів корис-
них копалин, пробурено 5 артезіанських свердловин.

За бюджетною програмою по КПКВК 2404050 «Розвиток електронно-
го урядування у сфері геологічного вивчення та використання надр» Дер-
жавною службою геології та надр України, як відповідальним виконав-
цем бюджетної програми, використано кошти за загальним фондом у су-
мі 2,0 млн. гривень.

За рахунок використаних коштів було придбано 1 одиницю серверного 
та мережевого обладнання, 4 одиниці протяжних сканерів та підключено до 
ліцензійного програмного забезпечення системи електронного документо-
обігу 119 користувачів.

За бюджетною програмою по КПКВК 2405010 «Керівництво та управ-
ління у сфері екологічного контролю» Державною екологічною інспекці-
єю України, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, вико-
ристано кошти у сумі 392,5 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 
390,7 млн. гривень.

Протягом року проведено 32 899 інспекційних перевірок, стягнуто штра-
фів на суму 6 540,3 тис. грн., стягнуто коштів на суму 91 921,8 тис. грн.  
за пред’явленими претензіями та позовами за екологічні збитки, прове-
дено радіологічний контроль 74 648,6 тис. тонн вантажу та екологічний  
контроль 8 531,3 тис. тонн вантажу в пунктах пропуску через державний 
кордон та в зоні діяльності внутрішніх митниць, отримано та опрацьовано 
21 697 шт. кореспонденції (доручень, листів).

За бюджетною програмою по КПКВК 2406010 «Керівництво та управлін-
ня у сфері радіаційного захисту населення» Національною комісією з радіа-
ційного захисту населення України, як відповідальним виконавцем бюджет-
ної програми, використано кошти за загальним фондом у сумі 0,9 млн. гри-
вень.

Протягом року отримано та опрацьовано 87 од. кореспонденції (дору-
чень, листів).

За бюджетною програмою по КПКВК 2407010 «Керівництво та управлін-
ня у сфері водного господарства» Державним агентством водних ресурсів 
України, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано 
кошти за загальним фондом у сумі 27,3 млн. гривень.

Протягом року розглянуто та підготовлено 15 нормативно-правових ак-
тів, опрацьовано 10 800 шт. кореспонденції (доручень, листів), прийнято та 
опрацьовано 184 звіти фінансово-господарської діяльності установ органі-
зацій та підприємств, що належать до сфери управління Агентства, прове-
дено 57 аудиторських перевірок діяльності водогосподарських організацій.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407020 «Прикладні наукові та нау-
ково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфе-
рі розвитку водного господарства» Державним агентством водних ресурсів 
України, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано 
кошти за загальним фондом у сумі 0,2 млн. гривень.

Протягом року виконання прикладних наукових та науково-технічних 
розробок здійснювалося в 1 науковій установі, якою протягом року забез-
печено виконання 2 прикладних наукових та науково-технічних розробок, в 
тому числі за пріоритетними напрямами.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407040 «Підвищення кваліфіка-
ції кадрів у сфері водного господарства» Державним агентством водних 

ресурсів України, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, ви-
користано кошти у сумі 5,9 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 
4,5 млн. гривень.

Протягом року в інституті підвищили кваліфікацію 1 609 працівників водо-
господарської галузі та проведено 17 короткострокових навчальних курсів.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407050 «Експлуатація державно-
го водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» Дер-
жавним агентством водних ресурсів України, як відповідальним виконав-
цем бюджетної програми, використано кошти у сумі 3 946,0 млн. грн., у то-
му числі за загальним фондом — 1 735,1 млн. гривень.

Протягом року було підготовлено до поливу зрошувані землі на пло-
щі 658,3 тис. га, забезпечено подачу води в маловодні регіони в об’ємі 
1 965 100 тис. куб. м, здійснено водовідведення та регулювання воднопо-
вітряного режиму на площі 2 806,9 тис. га., проведено моніторинг за гід-
рогеолого-меліоративним станом території та населених пунктів у зо-
ні впливу меліоративних систем на площі 4 360,1 тис. га, перекачано на-
сосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ 
1 215 600 тис. куб. м води з метою запобігання затопленню територій, ви-
конано 88 019 вимірювань показників якості води, на основі яких проводив-
ся аналіз екологічного стану та оперативно приймались управлінські рішен-
ня щодо покращення стану поверхневих вод, організовано 38 міжнародних 
зустрічей з питань співробітництва на прикордонних водах у рамках міжна-
родної співпраці.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407070 «Захист від шкідливої 
дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в то-
му числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області» Державним агентством 
водних ресурсів України, як відповідальним виконавцем бюджетної програ-
ми, використано кошти  у сумі 80,6 млн. грн., у тому числі за загальним 
фондом — 17,1 млн. гривень.

Протягом року побудовано та відновлено захисних дамб протяжністю  
200 пог. м, побудовано та відновлено берегоукріплень 1 110 пог. м, побу-
довано та відновлено 3 гідротехнічні споруди, розчищено та відрегульовано  
4 440 пог. м русел річок, розчищено 7 водойм, захищено від шкідливої дії вод 
15 населених пункти, 553 садиби та сільськогосподарські угіддя на площі  
1 953 га.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407090 «Першочергове забез-
печення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням» 
Державним агентством водних ресурсів України, як відповідальним вико-
навцем бюджетної програми, використано кошти у сумі 116,9 млн. грн., у 
тому числі за загальним фондом — 52,2 млн. гривень.

Протягом року побудовано та відновлено водоводів протяжністю 34 600  
пог. м, побудовано 1 електролізну, побудовано та відновлено 1 очисну спо-
руду, побудовано та відновлено 2 насосні станції підкачки та забезпечено 
централізованим водопостачанням 29 населених пункти.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407120 «Розвиток та поліпшен-
ня екологічного стану зрошуваних та осушених систем» Державним агент-
ством водних ресурсів України, як відповідальним виконавцем бюджетної 
програми, використано кошти за загальним фондом у сумі 88,0 млн. гри-
вень.

Протягом року реконструйовано 4 насосні станції, реконструйовано кана-
лів протяжністю 3 000 пог. м, реконструйовано розподільчих водогонів про-
тяжністю 4 550 пог. метрів.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407700 «Проведення  
аварійно-відновних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що 
сталася 15-17 грудня 2017 р. на території Закарпатської області» Дер-
жавним агентством водних ресурсів України, як відповідальним виконав-
цем бюджетної програми, використано кошти за загальним фондом у су-
мі 22,8 млн. гривень.

Кошти було використано відповідно до розпорядження Кабінету Міні-
стрів України від 03.10.2018 № 711-р «Про виділення коштів для проведен-
ня аварійно-відновних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що 
сталася 15-17 грудня 2017 р. на території Закарпатської області».

За бюджетною програмою по КПКВК 2407800 «Реконструкція гідро-
технічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ» Держав-
ним агентством водних ресурсів України, як відповідальним виконав-
цем бюджетної програми, використано кошти за загальним фондом у су-
мі 41,5 млн. гривень.

Протягом року проведено реконструкцію 1 об’єкта захисних масивів дні-
провських водосховищ та проведено реконструкцію гідротехнічних споруд 
захисних масивів дніпровських водосховищ на площі 6,7 тис. гектарів.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408010 «Керівництво та управлін-
ня діяльністю у зоні відчуження» Державним агентством України з управ-
ління зоною відчуження, як відповідальним виконавцем бюджетної програ-
ми, використано кошти за загальним фондом у сумі 16,0 млн. гривень.

Протягом року опрацьовано 14 433 од. документів і звернень громадян, 
виконаних доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верхо-
вної Ради України та звернень народних депутатів; надано 520 роз’яснень 
про застосування законодавства у сфері подолання наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи; видано 190 підтверджень стосовно документів, на під-
ставі яких видавалися посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС; здійснено 8 відомчих комплексних перевірок з питань 
охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього 
природного середовища; 10 перевірок дотримання правил радіаційної без-
пеки при перевезенні радіоактивних матеріалів та радіоактивних відходів 
у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення; видано  
71 спеціальний дозвіл на провадження окремих видів діяльності на терито-
рії зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення та роз-
роблено 31 проектів нормативно-правових актів.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408070 «Радіологічний захист на-
селення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивно-
го забруднення» Державним агентством України з управління зоною відчу-
ження, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано 
кошти за загальним фондом у сумі 3,3 млн. гривень.

За рахунок використаних бюджетних коштів впродовж року здійсню-
вався контроль за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчу-
вання, сільськогосподарської та лісової продукції у 361 населеному пунк-
ті зони гарантованого добровільного відселення, відібрано та перевірено  
32091 одиниць проб продуктів харчування, сільськогосподарської продук-
ції та продукції лісового господарства, надано населенню 2745 консульта-
цій щодо рівнів забруднення продуктів харчування, забезпечено проведен-
ня семінарів.

Народицькою районною спеціалізованою станцією по догляду за земля-
ми зони безумовного (обов’язкового) відселення було забезпечено утри-
мання території у належному санітарно-екологічному та пожежно-безпеч-
ному стані загальною площею 22449 га.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408080 «Збереження етнокуль-
турної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської ка-
тастрофи» Державним агентством України з управління зоною відчуження, 
як відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано кошти за 
загальним фондом у сумі 5,5 млн. гривень.

За рахунок використаних коштів Державним науковим центром захисту 
культурної спадщини від техногенних катастроф (далі — Центр) виконано 
9 наукових тем (з них — 2 теми завершено), а також 4 науково-технічні по-
слуги з впровадження результатів наукових досліджень та 3 комплекси за-
ходів з опрацювання і збереження архівно-музейних фондів.

Утворено понад 399 годин аудіозаписів та 50 годин відеозаписів, відзнято 
близько 7 тис. фотографій, зібрано 273 рухомі пам’ятки традиційної культу-
ри. На території середньовічного Чорнобиля виявлено близько 3000 архео-
логічних артефактів ХІ — ХVІІІ ст. (у тому числі 1547 фрагментів кераміки, 
62 вироби з чорного та кольорового металу, 14 виробів зі скла, 3 — з піро-
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філіту, а також значну кількість фрагментів глиняної обмазки з конструк-
цій колишніх печей та будівель, металевих шлаків, остеологічних залишків).

За бюджетною програмою по КПКВК 2408090 «Виконання робіт у сфе-
рі поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво 
комплексу «Вектор» та експлуатація його об’єктів» Державним агентством 
України з управління зоною відчуження, як відповідальним виконавцем бю-
джетної програми, використано кошти у сумі 519,3 млн. грн., в тому числі 
за загальним фондом — 67,5 млн. гривень.

У 2018 році за рахунок використаних коштів проводились роботи по 
збиранню та зберіганню радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел 
іонізуючого випромінювання загальним обсягом 131,9 тонн, та дезактива-
ції спецодягу і засобів індивідуального захисту забрудненого радіоактив-
ними речовинами загальним обсягом 11,1 тонн, використовувались та об-
слуговувались 95 об’єктів, призначених для поводження з радіоактивни-
ми відходами, проведено 79 896 дозиметричних та радіометричних вимі-
рів, утримувалась територія пунктів захоронення (зберігання) радіоактив-
них відходів загальною площею 66,2 гектара, обслуговувались 26 об’єктів 
інфраструктури спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоак-
тивними відходами, розроблено 16 проектів по реконструкції та будівни-
цтву споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з 
радіоактивними відходами, відбувся капітальний ремонт ємності відстій-
ника станції дезактивації ДСП «Київський ДМСК» площею 34,1 кв.м. Та-
кож придбано 36 одиниць транспортних засобів, контейнерів, обладнан-
ня для поводження з радіоактивними відходами. Підтримується в належ-
ному стані 358,6 тис.кв.м не введених в експлуатацію об’єктів, обладнан-
ня та систем комплексу «Вектор».

За бюджетною програмою по КПКВК 2408110 «Підтримка екологічно 
безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відсе-
лення» Державним агентством України з управління зоною відчуження, як 

відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано кошти у су-
мі 454,4 млн. грн., у тому числі за загальним фондом — 421,9 млн. гривень.

Протягом року за рахунок використаних коштів проводилось технічне 
обслуговування 362 км дорожньої мережі зони відчуження; технічне обслу-
говування 133,2 км інженерних мереж (тепломережі, мережі водопостачан-
ня, каналізаційні мережі); зроблено 39 557 вимірів (з радіаційно-екологіч-
ного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю); збудовано схо-
вище № 21А ПЗРВ «Буряківка» площею 8,5 тис. кв. метрів.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408120 «Підтримка у безпечно-
му стані енергоблоків та об’єкта «Укриття» та заходи щодо підготовки до 
зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС» Державним агентством України 
з управління зоною відчуження, як відповідальним виконавцем бюджетної 
програми, використано кошти у сумі 1 182,0 млн. грн., у тому числі за за-
гальним фондом — 933,5 млн. гривень.

Протягом року за рахунок використаних коштів забезпечено на належ-
ному рівні безпеку блоків № 1,2,3 ДСП «Чорнобильська АЕС», сховища від-
працьованого ядерного палива № 1, фізичний захист ядерних матеріалів, 
що знаходяться на промисловому майданчику ЧАЕС, і дотримано гарантії  
МАГАТЕ з їх зберігання; виведено з експлуатації 97 систем та елементів 
енергоблоків Чорнобильської АЕС; передано до ДСП ЦППРВ на захоронен-
ня 5 тис.куб.м твердих радіоактивних відходів.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408130 «Розвиток електронно-
го урядування у сфері управління зоною відчуження» Державним агент-
ством України з управління зоною відчуження, як відповідальним виконав-
цем бюджетної програми, використано кошти за загальним фондом у су-
мі 2,0 млн. гривень.

Було придбано серверне обладнання в кількості 5 шт. та ліцензію про-
грамного забезпечення системи електронного документообігу для забезпе-
чення 147 робочих місць.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408700 «Проведення заходів, 
пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій у зоні від-
чуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення» Державним 
агентством України з управління зоною відчуження, як відповідальним ви-
конавцем бюджетної програми, використано кошти за загальним фондом 
у сумі 49,9 млн. гривень.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 
№ 726 «Про виділення коштів для проведення заходів, пов’язаних із за-
побіганням виникненню надзвичайних ситуацій у зоні відчуження та зо-
ні безумовного (обов’язкового) відселення» та згідно із Переліком витрат, 
пов’язаних із проведенням заходів щодо запобігання виникненню надзви-
чайних ситуацій у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) від-
селення за рахунок використаних коштів було оновлено матеріально-тех-
нічну базу ДСП «Північна Пуща», а саме: колісний трактор — 16 од., боро-
на дискова — 8 од., плуг — 2 од., лісопатрульний автомобіль (малий лісо-
патрульний комплекс) з повною комплектацією пожежним обладнанням — 
2 одиниці . Поставка пожежних автоцистерн у кількості 6 од. буде здійснено 
у першому півріччі 2019 року.

Дебіторська заборгованість, відповідно до консолідованого звіту Мініс-
терства екології та природних ресурсів України, за загальним фондом ста-
ном на 01.01.2019 року становить 107 928,86 тис. грн., за спеціальним фон-
дом станом на 01.01.2019 року становить 357 025,299 тис. гривень 

Кредиторська заборгованість, відповідно до консолідованого звіту Мініс-
терства екології та природних ресурсів України, за загальним фондом ста-
ном на 01.01.2019 року становить 19 448,107 тис. грн., за спеціальним фон-
дом станом на 01.01.2019 року становить 244 565,988 тис. гривень.

Інформація про використання Міністерством екології та природних ре-
сурсів України коштів Державного бюджету України у 2018 році розміщена 
на web-сайті Мінприроди України: www.menr.gov.ua.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА», ідентифікаційний 
код 20113829 (далі — Товариство), місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 9, пові-
домляє про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Нагля-
дової ради Товариства №1 від 19 березня 2019 року на 24 квітня 2019 року о 15 год. 00 хв. за адресою: 
01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 9, конференц-зала. 

Перелік питань, разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)  
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1.Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. Проект рішення по питанню № 1: Об-
рати лічильну комісію в складі: Семергей Андрій Вікторович — голова лічильної комісії, Перехрестен-
ко Сергій Дмитрович, Ярославцева Наталія Петрівна — члени лічильної комісії. 2. Про обрання голови 
та секретаря Загальних зборів акціонерів, визначення регламенту проведення Загальних зборів акціо-
нерів. Проект рішення по питанню № 2: Обрати: Головою зборів — Костюка Андрія Михайловича; Се-
кретарем зборів — Семергея Андрія Вікторовича. Затвердити наступний регламент Зборів: Голосуван-
ня проводити за принципом: одна акція — один голос. З усіх питань порядку денного проводити го-
лосування за допомогою бюлетенів для голосування. Надати для виступу: доповідачам до 10 хвилин, 
виступаючим до 3 хвилин. 3. Про затвердження річного звіту товариства за 2018 рік. Проект рішення 
по питанню № 3: Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік. 4. Про прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2018 рік. Проект рішення по питанню № 4: Прийня-
ти до уваги звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік. 5.Про прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління товариства за 2018 рік. Проект рішення по питанню № 5: Прийняти до уваги звіт 
Правління товариства за 2018 рік. 6.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної ко-
місії товариства за 2018 рік. Проект рішення по питанню № 6: Прийняти до уваги звіт Ревізійної комі-
сії товариства за 2018 рік. 7. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, перед-
бачених законом. Проект рішення по питанню № 7: Збитки від фінансово-господарської діяльності у 2018 ро-
ці віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих пері-
одах. Покриття загального залишку непокритих збитків здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господар-
ської діяльності у майбутніх періодах.

Основні показники фінансово–господарської діяльності Товариства (тис. грн.) 

Найменування показника Період
Звітний, 2018 Попередній, 2017

Усього активів 908 168 781 429
Основні засоби (за залишковою вартістю) 57 083 64 887
Запаси 693 691
Сумарна дебіторська заборгованість 215 676 127 961
Гроші та їх еквіваленти 185 835 45 483
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (150 265) (172 562)
Власний капітал 268 088 272 161
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 192 700   192 700
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 488 518 380 342
Поточні зобов’язання і забезпечення 151 562 128 926
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (4 073) 5 066
Середньорічна кількість акцій (шт.) 192 700 000 192 700 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -17, 43643 26,28996

Акціонери (їх представники) реєструються для участі в Загальних зборах акціонерів за місцем їх 
проведення: початок реєстрації — 14.30; закінчення реєстрації — 14.50. Перелік акціонерів, які ма-
ють право на участь в Загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину 18 квітня 2019 р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — 
паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену 
згідно з вимогами чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних 
зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного 
Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під 
час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено за-
вданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Надання довіреності на пра-
во участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціо-
нера, який видав довіреність, замість свого представника.

Відповідно до вимог ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.4.1 статуту Товариство 
надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відпо-
відних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у 
якому обов’язково зазначаються найменування акціонера — юридичної особи або прізвище, ім’я та по-
батькові акціонера — фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково дода-
ється виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмо-
вого запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у 
його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, 
наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, конфе-
ренц-зала), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмо-
вому запиті. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та мате-
ріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, - Заступник Голови 
правління Семергей Андрій Вікторович. З питань проведення загальних зборів Товариства звертатися за 
телефоном: (044) 2816150 (внутрішній - 213) у робочі дні з 10.00 до 13.00.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні то-
вариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: ознайомитися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідо-
млення про проведення Зборів до дати проведення Зборів); ознайомитися з проектом договору про 
викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, ви-
значених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»); до дати проведення Зборів отримати 
письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів та порядку денного загальних зборів; вносити пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо 
нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів); 
отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів; 
оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Станом на 19.03.2019 р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення Зборів, загальна кількість акцій складає  192 700 000, голосуючих акцій — 192 462 890 акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного: http://universalna.com/.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління ПАТ «СК «Універсальна» О. В. Музичко

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю «Юбіт Груп» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 39552097)
За результатами розгляду Антимонопольним комітетом 

України справи № 127-26.13/4-18 про порушення товари-
ством з обмеженою відповідальністю «Юбіт Груп» (м. Чер-
нігів) законодавства про захист економічної конкуренції, 
передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції», у вигляді неподання ін-
формації Антимонопольному комітету України на вимогу 
державного уповноваженого Антимонопольного комітету 
України від 04.10.2017 № 127-26/09-10734 у встановлений 
ним строк, Комітет прийняв рішення від 06.12.2018 року  
№ 694-р про порушення законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції та накладення штрафу.

Рішення розміщено на офіційному веб-сайті Антимоно-
польного комітету України (http://www.amc.gov.ua) у розді-
лі «До уваги суб’єктів господарювання».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого час-
тини першої статті 56 Закону України «Про захист еконо-
мічної конкуренції».

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю  

«Тайпа Компані» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 40379066)

За результатами розгляду Антимонопольним коміте-
том України справи № 127-26.13/141-17 про порушення 
товариством з обмеженою відповідальністю «Тайпа Ком-
пані» (м. Запоріжжя) законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50  
Закону України «Про захист економічної конкуренції»,  
у вигляді неподання інформації Антимонопольному ко-
мітету України на вимогу державного уповноваженого  
Антимонопольного комітету України від 04.10.2017  
№ 127-26/09-10735 у встановлений ним строк, Комітет 
прийняв рішення від 06.12.2018 року № 693-р про пору-
шення законодавства про захист економічної конкуренції 
та накладення штрафу.

Рішення розміщено на офіційному веб-сайті Антимоно-
польного комітету України (http://www.amc.gov.ua) у розді-
лі «До уваги суб’єктів господарювання».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого час-
тини першої статті 56 Закону України «Про захист еконо-
мічної конкуренції».

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю  

«Арома Інтер Ойл» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 39115880)

За результатами розслідування Антимонопольним ко-
мітетом України справи № 127-26.4/110-16 про порушен-
ня товариством з обмеженою відповідальністю «Арома Ін-
тер Ойл» (м. Дніпро) законодавства про захист від недо-
бросовісної конкуренції, передбаченого статтею 15-1 Зако-
ну України «Про захист від недобросовісної конкуренції», 
Антимонопольним комітетом України надано рекомендації 
про припинення дій, що містять ознаки порушення зако-
нодавства про захист від недобросовісної конкуренції від 
16.10.2018 № 10-рк.

Рішення розміщено на офіційному веб-сайті Антимоно-
польного комітету України (http://www.amc.gov.ua) у розді-
лі «До уваги суб’єктів господарювання».

Цю інформацію розміщено на підставі абзацу п’ятого 
частини першої статті 56 Закону України «Про захист еко-
номічної конкуренції».

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю  

ТОВ «Севен трейд груп» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 41330126)

За результатами розгляду Антимонопольним коміте-
том України справи № 127-26.13/101-18 про порушення 
товариством з обмеженою відповідальністю «Севен трейд 
груп» (м. Київ) законодавства про захист економічної кон-
куренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону Укра-
їни «Про захист економічної конкуренції», у вигляді не-
подання інформації Комітету на вимогу державного упо-
вноваженого Комітету від 12.06.2018 № 127-26/09-7096  
у встановлений ним строк, Тимчасова адміністративна  
колегія Комітету прийняла рішення від 26.12.2018 року  
№ 37-р/тк про порушення законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції та накладення штрафу.

Рішення розміщено на офіційному веб-сайті Антимоно-
польного комітету України (http://www.amc.gov.ua) у розді-
лі «До уваги суб’єктів господарювання».

Цю інформацію розміщено на підставі абзацу п’ятого 
частини першої статті 56 Закону України «Про захист еко-
номічної конкуренції».

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесу-
альне керівництво в кримінальному провадженні № 12017010000000054 
за фактом створення та діяльності непередбачених законом збройних 
формувань за ч. 5 ст. 260 КК України.

Повідомляємо, що в рамках даного кримінального провадження, за 
участь у діяльності на тимчасово окупованій території АР Крим незакон-
ного збройного формування «самооборона Криму» повідомлено про 
підозру наступним особам:

– Карпенко Олександр Миколайович, 21.08.1963 р.н. (м. Ялта,  
вул. Подвойського, 19/16);

– Антонов Іван Володимирович, 22.12.1977 р.н. (м. Севастополь,  
вул. Ж.Революції, 40/12/19);

– Шиманський Сергій Вікторович, 25.02.1964 р.н. (м. Севастополь, 
вул. Музики, 86, кв. 516);

– Кобилянський Денис Володимирович, 24.09.1974 р.н. (м. Се-
вастополь, вул. Правди, 29, кв. 92, кримінальне провадження  
№ 42016010000000233).

Вказаним особам необхідно з’явитись до слідчого відділу ГУНП в АР 
Крим та м. Севастополі (м. Херсон, пр. Адмірала Сенявіна, 128) для про-
ведення слідчих дій.

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

F22GL42854
Нежиле приміщення вбудовано-прибудоване за адресою: Він-
ницька обл., м. Вінниця, вул. Винниченка В. (вул. Горького), буд. 
2, прим. 71, інв. № 004487 та основні засоби в кількості 291 од.

Дата проведення відкритих торгів  Перші відкриті торги (аукціон) —  
(аукціону)/електронного аукціону 10.04.2019
   Другі відкриті торги (аукціон) —  
   07.05.2019   
Електронна адреса для доступу до відкритих www.prozorro.sale
торгів (аукціону)/електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/  Точний час початку проведення 
електронного аукціону  відкритих торгів
   (аукціону)/електронного аукціону 
   по кожному лоту вказується 
   на веб-сайті www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Повістка про виклик у порядку спеціального судового 
провадження

У відповідності до вимог ст.ст. 297-1, 323 КПК України Мукачів-
ський міськрайонний суд Закарпатської області викликає в судове 
засідання, яке проводиться у вигляді спеціального судового про-
вадження, обвинуваченого Гецка Петра Івановича, 01.01.1965 ро-
ку народження, останнє відоме місце проживання: с. Кушниця, вул. 
Гірська, 55, Іршавський район Закарпатської області, за ч. 1 ст. 109 
(у редакції Закону № 767-VII від 23.02.2014), ч. 2 ст. 110 (у редак-
ції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 2 ст. 110 (у редакції Закону 
№ 1183-VII від 08.04.2014), ч. 1 ст. 111 (у редакції Закону № 2341-ІІІ 
від 05.04.2001) КК України.

Судове засідання відбудеться о 10 год. 00 хв. 5 квітня 2019 року 
в приміщенні Мукачівського міськрайонного суду за адресою: За-
карпатська область, м. Мукачево, вул. Л.Толстого, 13«А»/25.

Суддя І. І. Котубей

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «АФІНА»

(код ЄДРПОУ 23430128), далі — Товариство, повідо-
мляє, що 29.04.2019 р. о 12.00 годині за адресою: Украї-
на, 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 78, 
приміщення 69, відбудуться Загальні Збори акціонерів. Ре-
єстрація акціонерів почнеться з 11.00 год. При собі необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу (пас порт), для 
представників акціонерів — належним чином оформле-
не доручення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про зміну юридичної адреси Товариства.
2. Про внесення змін до Статуту.
3. Про внесення змін до складу членів виконавчого орга-

ну управління То вариством.
Голова Правління А. В. Доценко
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Про героя нагадуватиме меморіальна дошка

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. На примі-
щенні Сумського державного 
педагогічного університету ім. 
А. Макаренка відкрили мемо-
ріальну дошку на честь сту-
дента Андрія Кривича (позив-
ний «Діллі»), який загинув то-
рік від кулі снайпера на Світ-
лодарській дузі.

Із цієї нагоди зібралис я 
представники навчальног о 
закладу, обласної та міської 
влади, православної церкви, 

численні друзі й побратими 
героя. Вони помолилися за 
упокій його душі, вшанували 
пам’ять хвилиною мовчання, 
згадали, яким він був.

Андрій Кривич був родом 
із міста Конотопа, торік у січ-
ні став бійцем-добровольцем 
тактичної групи «Сапсан» 
ДУК «Правий сектор», заги-
нув 19-річним. Нещодавно 
його удостоєно звань «Народ-
ний Герой України», «Почес-
ний громадянин Конотопа». 
Про нього знімають докумен-
тальний фільм.

Українські пейзажі 
пензлем китайського художника

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ПОГЛЯД. У галереї «Мис-
тецтво Слобожанщини» 
китайсь кий художник Чжу 
Цзяньсюнь, що народився 
1993 року в Шеньяні, а піз-
ніше переїхав в Україну, 

до Харкова, презентує ви-
ставку живопису «Кольоро-
вий дотик». За словами ор-
ганізаторів, на виставці бу-
де представлено пейзажі й 
натюрморти, які Чжу Цзянь-
сюнь написав у різних куточ-
ках України. Майстернос-
ті станкового живопису ки-

тайський художник навчав-
ся в Харківській державній 
академії дизайну і мистецтв, 
тому його творчість близька 
до харківської школи живо-
пису, якій притаманні риси 
імпресіонізму.

«Кожна з робіт передає 
особливий настрій. Вона на-

повнена щирим сприйняттям 
світу і бажанням жити в гар-
монії з ним. У роботах Чжу 
природа, що нас оточує, по-
стає в усій красі, мінливос-
ті й різноманітності, а худож-
ні прийоми ще більше це під-
креслюють», — розповіли в 
галереї.

На луганській сцені — опера «Назар Стодоля»

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

МИСТЕЦТВО. Оперу «На-
зар Стодоля» Костянтина 
Данькевича за однойменною 
драмою Тараса Шевченка 
(в концертному варіанті) до 
205-річчя поета поставили в 
Сєверодонецьку завдяки ко-
лективу виконавців з різних 

куточків України: Академіч-
ного симфонічного оркестру 
Луганського обласного ака-
демічного українського му-
зично-драматичного театру, 
хору Сєверодонецького об-
ласного коледжу культури і 
мистецтв ім. С. Прокоф’єва, 
солістів, лауреатів міжна-
родних премій Олени Само-
йлової, Ольги Ус, Андрія Ло-

маковича, Вадима Бабенка 
(м. Дніпро), Олега Ланового 
(м. Львів).

«На жаль, цю оперу рідко 
виконують в Україні, а парти-
туру передають у рукописно-
му варіанті з колективу в ко-
лектив. Музика має чудовий 
національний колорит, обра-
зи яскраво прописані, а вічна 
тема кохання надихає. Вва-

жаю, що такий прекрасний 
твір мистецтва вартий того, 
щоб зайняти достойне місце 
в репертуарі українських те-
атрів опери і балету», — по-
ділилася враженнями заступ-
ник голови Луганської ОДА 
Ольга Лішик.

Публіка влаштувала ова-
цію і довго не відпускала ви-
конавців.

Тонкий 
аромат 
підсніжника

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕРШОЦВІТИ. На заповідних лісових галявинах Холодно-
го Яру на Черкащині вже другий тиждень активно квітує рід-
кісний складчастий підсніжник. Звичні суцільні його ареали 
трапляються у гірських чорноморських місцевостях. Як зау-
важують фахівці, підсніжник на Черкащині — це унікальна й 
найбільша його популяція в Центральній рівнинній Україні. 

Основне масове цвітіння підсніжника складчастого відбу-
вається в лісах держлісфонду — на території Креселецького 
та Грушківського лісництв ДП «Кам’янське лісове господар-
ство», інформують в обласному управлінні лісового та мис-
ливського господарства. Щовесни тут відкривається казко-
ве видовище — лісові схили й балки вкриті сотнями тисяч 
невеликих рясних білих квітів, які ще й мають тонкий аро-
мат. Квітує первоцвіт зазвичай навесні протягом трьох тиж-
нів залежно від погодних умов.

Підсніжник складчастий потребує охорони, його вписано 
в Червону книгу України. Щовесни працівники державної лі-
сової охорони Кам’янського лісгоспу, студенти, викладачі 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельниць-
кого, громадські активісти в межах акції «Первоцвіт» орга-
нізовують різноманітні заходи, щоб уберегти підсніжники від 
знищення: проводять роз’яснювання серед населення, за-
безпечують охорону й патрулювання тих кварталів, де росте 
унікальний підсніжник.

— Раніше підсніжник складчастий ріс у Холодному Яру 
на території Креселецького лісництва лише на кількох гек-
тарах. Завдяки сприятливим умовам та охоронним захо-
дам він значно поширився. Останніми роками було виявле-
но нові місця зростання рідкісного виду підсніжника на лісо-
вих ділянках Тимошівського лісництва. Наприкінці минуло-
го року створено ще чотири заказники загальною площею 
18 гектарів саме підсніжника складчастого. На таких при-
родоохоронних об’єктах заборонено проводити будь-які ви-
ди господарської діяльності. Ця територія перебуває під по-
силеною охороною. Саме завдяки охоронним заходам аре-
ал підсніжника складчастого рік у рік розширюється, він 
з’являється в місцях, де ніколи раніше не ріс. Нині його за-
гальна площа сягає понад 60 гектарів, — зазначає директор 
ДП «Кам’янське лісове господарство» Віталій Верес. 

Жителі Слов’янська 
обирають активний відпочинок

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВ А. 
У Слов’янську на Донеччині 
завершується етап подачі зая-
вок у межах проекту «Бюджет 
участі 2019 року», який міська 
влада реалізує спільно з жите-

лями. Тобто люди мають змо-
гу запропонувати, як створити 
в місті культурологічні об’єкти 
та організувати місця відпо-
чинку і цікавого проведення 
дозвілля. Досі слов’янці вже 
зареєстрували близько трьох 
десятків різноманітних проек-
тів, серед яких створення ігро-

вих та спортивних майданчи-
ків, скверу родинного відпо-
чинку, безплатного кінотеа-
тру 3D, мотузкового містеч-
ка LaZankа, тренажерного за-
лу просто неба, скульптурно-
го парку «Арт-хутірець», дай-
вінг-клубу, скейт-парку тощо. 
Головна вимога до пропози-

цій, які після обговорення і за-
твердження втілять у життя за 
кошти з міського бюджету: ви-
трати на них не можуть пере-
вищувати 150 тисяч гривень. 
А підтримати і проголосува-
ти за найкращі проекти жите-
лі невдовзі зможуть на сайті 
міської ради. 

Музиканти і співаки з різних областей України з натхненням виконали оперу на Луганщині

19-річний герой навічно застиг у граніті




