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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

СЕРГІЙ НАЄВ:
«Українське військо 

сьогодні мало чим 
відрізняється від 

армій країн НАТО, а за 
бойовим досвідом  

у деяких питаннях 
крокує попереду».

Водоканали роботу  
не припинять

УРЯДОВЕ РІШЕННЯ. Кабінет Міністрів продовжив чинність без-
строкових договорів Укрінтеренерго з водоканалами, доки вони не 
знайдуть іншого постачальника електроенергії або не перейдуть 
у статус захищеного споживача. Про це повідомив віце-прем’єр-
міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Ген-
надій Зубко.

«Це рішення дасть змогу працювати водоканалам, які не мають 
іншого постачальника електроенергії. Додатково уряд дав можли-
вість водоканалам укладати з Укрінтеренерго договори щодо ре-
структуризації заборгованості», — зазначив Геннадій Зубко, повідо-
мляє прес-служба віце-прем’єр-міністра.

Він нагадав, що уряд спільно з депутатами напрацював законо-
проект №9406, який перебуває на розгляді у парламенті. 

«Можливості авансової плати водоканали не мають. Вони по-
стачають воду лише після того, як отримають плату від населення, 
оптових і промислових споживачів. А це мінімум місяць. Тому ухва-
лення цього закону вкрай необхідне, і він коригувальний стосовно 
Закону «Про ринок електричної енергії», — підкреслив віце-прем’єр.

18 752 особи 
підлягають призову на строкову 

військову службу в квітні — червні  
2019 року  

БЕЗПЕКА ПОКУПЦЯ.  Українські споживачі в сегменті 
електронної торгівлі зазвичай мусять діяти наосліп,  
і відкрити їм очі охочих мало 

Віртуальний розбій

Командувач Об’єднаних сил про готовність українського 
війська швидко подолати шлях, необхідний для вступу 
в Альянс

3 5
ФІНАНСИ

У п’яту річницю ухвалення резолюції 
Генасамблеї ООН щодо територіальної 
цілісності України окупанти здійснили 
чергові репресії проти кримських 
татар. Реакція ЄС

ПРАВА ЛЮДИНИ

НБУ заявляє, що торік 
кількість клієнтів 
фінустанов скоротилася  
на 11 відсотків, банки 
спростовують це
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Затверджено 
постановою Центральної виборчої комісії  

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

від 27 серпня 2014 року № 818)

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

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

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

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

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

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

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

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори Президента України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 
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ДОКУМЕНТИ
кількість Всеукраїнських 
молодіжних центрів

1 1 14) забезпечення діяльності державної 
установи «Всеукраїнський молодіжний 
центр», виходячи з потреби конкретного 
регіону, з метою вирішення питань соці-
ального становлення та розвитку молоді   

Мінмолодьспорт державний  
бюджет

3500 3500

Разом за завданням 3     111883,74 16919,97 18233,32 22077,74 27878,81 26773,9
    державний бюджет 12956,55 448,6 371,2 2 423,25 6414,25 3299,25
    місцеві бюджети 98 927,19 16471,37 17862,12 19654,49 21464,56 23474,65
    інші джерела»; 
пункт 9 викласти в такій редакції:

«Найменування завдання Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпоряд-
ник бюджетних ко-
штів (розпорядник 
бюджетних коштів 

нижчого рівня)

Джерела фінансу- 
вання (державний, 
місцевий бюджет, 

інші)

Прогнозний 
обсяг  

фінансових 
ресурсів 

для виконан-
ня завдань, 

 тис. гривень

У тому числі за роками

усього

у тому числі за роками

2016 2017 2018 2019 20202016 2017 2018 2019 2020

9. Надання фінансової  
підтримки  молодіжній  
організації «Пласт —  
Національна скаутська  
організація України»

кількість дітей  
та молоді, осіб

31547 8547 9000 14000  проведення міжнародних та всеукраїн-
ських заходів, акцій, ігор, змагань, конкур-
сів, засідань за круглим столом, дебатів, 
семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, 
конференцій, форумів, фестивалів, плене-
рів, наметових таборів, походів, зборів-по-
ходів, концертів та інших заходів; видан-
ня інформаційних та методичних матеріа-
лів та виготовлення і розміщення соціаль-
них роликів та реклами

Мінмолодьспорт державний бюджет 17 000 5000 5000 7000

Разом за завданням 9 31547 8547 9000 14000    17 000 5000 5000 7000»;

позицію «Усього за Програмою» викласти в такій редакції:
«Усього за Програмою 488324,69 58 512,52 66 636,23 111 121,08 126049,75 126 005,11
у тому числі державний бюджет 196828,8 8 824,8 15 145,5 53 728,5 62862,9 56 267,1

місцеві бюджети 277 882,58 47 363,92 49 201,22 54 642,58 60 186,85 66 488,01
інші джерела 13 613,31 2 323,8 2 289,51 2750 3000 3250»;

3) у додатку 3:
пункти 3 і 9 викласти в такій редакції:

«Найменування завдання Найменування показників виконання завдання Одиниця виміру усього
Значення показників

у тому числі за роками
2016 2017 2018 2019 2020

3. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетент-
ностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти)

чисельність працівників, що працюють з молоддю, із числа державних службовців молодіжної сфери і пред-
ставників молодіжних громадських організацій, що брали участь у програмі «Молодіжний працівник»

осіб 144756 19356 23281 28761 35892 37466

кількість діючих установ, що працюють з молоддю, у тому числі державна установа «Всеукраїнський моло-
діжний центр»

одиниць 19 18 18 18 19 18

кількість досліджень/опитувань/ моніторингів про становище молоді в Україні, одиниць одиниць 14 1 2 3 4 4»;
«9. Надання фінансової підтримки молодіжній організації «Пласт 
— Національна скаутська організація України»

чисельність дітей та молоді, що залучені до виконання заходів молодіжної організації «Пласт — Національна 
скаутська організація України»

осіб 17547 8547 9000 14000».

6. Пункт 10 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. 
№ 710 «Про ефективне використання державних коштів» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2016 р., № 83, ст. 2739; 2017 р., № 94, ст. 2855) після слів «працівників дер-
жавних центрів олімпійської підготовки з легкої атлетики та із зимових видів спор-
ту» доповнити словами «; працівників державної установи «Всеукраїнський моло-
діжний центр».

7. У Типовому положенні про молодіжний центр, затвердженому постановою Ка-
бінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1014 «Про затвердження типових по-
ложень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі» (Офі-
ційний вісник України, 2018 р., № 3, ст. 116, № 80, ст. 2679):

1) пункт 21 викласти в такій редакції:
«21. Мережа центрів в Україні складається з центру всеукраїнського рівня, що на-

лежить до сфери управління Мінмолодьспорту (далі — Всеукраїнський молодіжний 
центр), Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського 
міських (далі — регіональні центри), районних, міських, районних у містах, селищ-
них, сільських центрів (далі — місцеві центри).»;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Засновниками центрів (далі — засновники) державної форми власності може 

бути Мінмолодьспорт, комунальної форми власності — органи місцевого самовря-
дування, приватної форми власності — юридичні та/або фізичні особи.»;

3) доповнити Типове положення пунктами 71 і 82 такого змісту:
«71. Основними завданнями Всеукраїнського молодіжного центру є:
1) сприяння створенню та розвитку центрів в Україні;
2) здійснення організаційно-правового, методичного та інформаційного забезпе-

чення діяльності центрів;
3) організація та проведення міжнародних та всеукраїнських заходів з метою ре-

алізації державної політики, виконання пріоритетних завдань у молодіжній сфері, 
проведення на належному рівні молодіжної роботи та задоволення потреб молоді;

4) вивчення, проведення аналізу та впровадження на всеукраїнському рівні кра-
щих міжнародних практик, інноваційних форм і методів роботи з молоддю та підви-
щення рівня якості роботи центрів;

5) організація процесу присудження Національного знака якості для молодіжних 
центрів та здійснення моніторингу за якістю діяльності центрів відповідно до проце-
дури та критеріїв якості, затверджених Мінмолодьспортом.»;

«82. Всеукраїнський молодіжний центр відповідно до покладених на нього завдань:
1) проводить аналіз діяльності центрів, оцінку потреб молоді та стан забезпечен-

ня якості наданих центрами послуг;
2) готує пропозиції Мінмолодьспорту щодо розвитку мережі центрів;
3) сприяє обміну досвідом та налагодженню співпраці між центрами;
4) вивчає, аналізує та впроваджує на всеукраїнському рівні інноваційні форми і 

методи роботи з молоддю;
5) здійснює заходи з метою підвищення рівня якості роботи центрів;
6) організовує та проводить міжнародні та всеукраїнські заходи з метою реалі-

зації державної політики, виконання пріоритетних завдань у молодіжній сфері, про-
ведення на належному рівні роботи з молоддю та задоволення потреб молоді, у то-
му числі здійснює навчання працівників центрів з метою підвищення якості надан-
ня ними послуг;

7) поширює інформацію про наявні можливості для молоді та забезпечує та-
кою інформацією центри шляхом проведення інформаційних кампаній, видан-
ня поліграфічної продукції, виготовлення і розміщення просвітницьких роликів 
та соціальної реклами, у тому числі через засоби масової інформації та соціаль-
ні мережі;

8) впроваджує у центрах кращі міжнародні практики та стандарти європейської мо-
лодіжної політики відповідно до рекомендацій Ради Європи та Європейського Союзу;

9) організовує процес присудження Національного знака якості для молодіжних 
центрів та здійснює моніторинг за якістю діяльності центрів відповідно до процедури 
та критеріїв якості, затверджених Мінмолодьспортом;

10) узагальнює статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно діяль-
ності центрів та проведеної роботи в молодіжній сфері і подає їх Мінмолодьспорту;

11) взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, структурними підроз-
ділами місцевих держадміністрацій та органами місцевого самоврядування, підпри-
ємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськи-
ми об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства, органами учнів-
ського та студентського самоврядування;

12) здійснює міжнародне молодіжне співробітництво щодо розвитку мережі цен-
трів.».

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

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

АТ «ПУМБ» повідомляє про втрату оригіналів іпотечних договорів:
1. № 6543726 від 25.06.2008 р., зареєстрованого в реєстрі за №1930, 

посвідченого приватним нотаріусом Кіровоградського МНО Зубко 
Оксаною Петрівною.

2. № 5819035 від 19.11.2007 р., зареєстрованого в реєстрі за  
№ 3655, посвідченого приватним нотаріусом Кіровоградського МНО 
Цимбаревич Лідією Юріївною.

3. № 5777239 від 18.10.2007 р., зареєстрованого в реєстрі за  
№ 4594, посвідченого приватним нотаріусом Кіровоградського МНО 
Новицькою Іриною Олександрівною.

4. № 6131907 від 04.03.2008 р., зареєстрованого в реєстрі за  
№ 687, посвідченого приватним нотаріусом Кіровоградського МНО Но-
вицькою Іриною Олександрівною.

Повістка про виклик підозрюваного
Суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О. А.  

(за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 11) викликає Вас для учас-
ті в підготовчому судовому засіданні за обвинуваченням Гайдаржийського 
Степана Петровича, 13.08.1964 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Підготовче судове засідання зазначеного кримінального провадження 
призначено на 18.06.2019 року о 10 годині З0 хвилин.

Явка в судове засідання обов’язкова. В разі неявки або неповідомлення 
про причини свого неприбуття відповідно до ст. 139 КПК України, на Вас мо-
же бути накладено грошове стягнення у розмірі: від 0,5 до 2 розмірів прожит-
кового мінімуму для працездатних осіб. Окрім цього, може бути застосова-
ний привід. За злісне ухилення від суду особа несе відповідальність, встанов-
лену законом. При собі необхідно мати паспорт.

Повістка про виклик обвинуваченої в судове засідання
Обвинувачена Лященко Людмила Миколаївна, 06.11.1965 року народжен-

ня, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України, відповідно до 
вимог ст. 323 КПК України викликається в судове засідання, яке відбудеться  
2 квітня 2019 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Октябрського районного су-
ду м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. Навроцького, 5, зал № 1, для учас-
ті в судовому засіданні як обвинувачена. Обвинувачена Лященко Л. М. за-
реєстрована за адресою: Донецька обл., м. Лиман, вул. Леваневського, 42.

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

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена вважається повідо-

мленою про дату, час та місце розгляду справи.
 Суддя О. М. Струков

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр. Савці Андрію Андрійовичу, 16.06.1978 року народження, що проживає за адресою:  

м. Львів-Винники, вул. Сонячна, 26, необхідно з’явитися 03.04.2019 об 11.00 год. у слідче 
управління ГУ Національної поліції у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Степана 
Бандери, буд. 1, каб. №66, до старшого слідчого Мілінського А. І. для проведення допиту під-
озрюваного у кримінальному провадженні № 12012150010000181 від 18.12.2012, за озна-
ками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28; ч. 2 ст. 222; ч. 3 ст. 364 та ч. 3  
ст. 366 КК України.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ
ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ»

Річна інформація емітента
1. Повне найменування емітента : Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківське управлін-

ня виробничо-технологічної комплектації»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01275130
3. Місцезнаходження та юридична адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Левинського, 2А
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації емітента: uvtk.prat.ua

Директор А. М. Олійник

В зв’язку із втратою вважати недійсною 

печатку з реквізитами: 

м. Київ, УКРАЇНА, Фізична  

особа-підприємець ГОДІК 

Світлана Анатоліївна, ідентифікаційний 

номер 2302013246.

Повістка про виклик
На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України Пакулі Олександру Романовичу, що прожи-

ває за адресою: вул. 9 травня, 55, кв. 40, м. Євпаторія, АР Крим, необхідно з’явитися 2 
квітня 2019 року о 16 годині до заступника начальника відділу прокуратури Автоном-
ної Республіки Крим Мурачова Р. В. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, для участі у 
проведенні допиту як підозрюваному та інших слідчих та процесуальних діях у кримі-
нальному провадженні №42018010000000126 від 27.11.2018 за ч. 1 ст. 438 КК України.

Повістка про виклик
На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України Можелянському Віктору Анатолійови-

чу, що проживає за адресою: вул. Ангарська, 8, м. Сімферополь, АР Крим, необхід-
но з’явитися 2 квітня 2019 року о 14 годині до заступника начальника відділу прокура-
тури Автономної Республіки Крим Мурачова Р. В. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24,  
тел. 207-16-43, для участі у проведенні допиту як підозрюваному та інших слід-
чих та процесуальних діях у кримінальному провадженні №42018010000000126 від 
27.11.2018 за ч. 1 ст. 438 КК України.

Судновий білет риболовного судна 

ЯХР 0560, зареєстрований  

на Шаманського Юрія Петровича 

(фрахтувальник ФОП «Вершина М. О.»), 

вважати недійсним у зв’язку  
з його втратою.

Повістка про виклик
На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України Долгополову Андрію Ми-

колайовичу, що проживає за адресою: проспект Перемоги, 82,  
кв. 343, м. Сімферополь, АР Крим, необхідно з’явитися 2 квіт-
ня 2019 року о 09 годині до заступника начальника відділу прокура-
тури Автономної Республіки Крим Мурачова Р. В. за адресою: м. Ки-
їв, вул. Ділова, 24, для участі у проведенні допиту як підозрюваному 
та інших слідчих та процесуальних діях у кримінальному провадженні 
№42018010000000126 від 27.11.2018 за ч. 1 ст. 438 КК України.

Повістка про виклик
На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України Лобову Роману Володимиро-

вичу, що проживає за адресою: вул. Желябова, 37/11, кв. 3, м. Сімфе-
рополь, АР Крим, необхідно з’явитися 2 квітня 2019 року о 10 годині 30 
хвилин до заступника начальника відділу прокуратури Автономної Рес-
публіки Крим Мурачова Р. В. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, для 
участі у проведенні допиту як підозрюваному та інших слідчих та проце-
суальних діях у кримінальному провадженні №42018010000000126 від 
27.11.2018 за ч. 1 ст. 438 КК України.

Повістка про виклик
На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України Бєлоусову Михайлу Мико-

лайовичу, що проживає за адресою: вул. Балаклавська, 117, кв. 48, 
м. Сімферополь, АР Крим, необхідно з’явитися 2 квітня 2019 року о 12 
годині до заступника начальника відділу прокуратури Автономної Рес-
публіки Крим Мурачова Р. В. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, для 
участі у проведенні допиту як підозрюваному та інших слідчих та проце-
суальних діях у кримінальному провадженні №42018010000000126 від 
27.11.2018 за ч. 1 ст. 438 КК України.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 6 березня 2019 р. № 175-р 

Київ

Про затвердження складу конкурсної комісії  
з визначення претендентів на посади незалежних  

членів наглядової ради державного банку
Затвердити склад конкурсної комісії з визначення претендентів на посади неза-

лежних членів наглядової ради державного банку у складі згідно з додатком.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 6 березня 2019 р. № 175-р
СКЛАД  

конкурсної комісії з визначення претендентів на посади незалежних членів 
наглядової ради державного банку

МАРЧЕНКО 
Сергій Михайлович

— заступник Голови Адміністрації Президента України

ПЛІС 
Геннадій Володимирович

— заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів

РІЗАНЕНКО 
Павло Олександрович

— член Комітету Верховної Ради України з питань фінан-
сової політики і банківської діяльності

САВЧУК  
Олеся Леонідівна

— директор Юридичного департаменту Мінекономроз-
витку

СКРИПКІНА 
Олена Миколаївна

— директор Юридичного департаменту Мінфіну 

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

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАТОМЕНЕРГОБУД»

(ідентифікаційний код 32347574; місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Верхня, 3-5 )
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться

30 квітня 2019 року о 12 год. 00хв.
за адресою: Україна, 01014, м. Київ, вул. Верхня, 3-5  
Реєстрація акціонерів відбудеться за місцем проведення загальних зборів 30 квітня 2019 року з 11.00 до 11.50 із розрахунку одна акція — 

один голос.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — 24 квітня 2019 року.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів:
1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного: 
«1.1.Обрати Лічильну комісію у складі: 
Голова комісії: Желтоухова Ж.С.; 
Секретар комісії: Железняк Н.В.; 
Член комісії: Гнатюк В.В.;  
1.2.Визначити, що повноваження Лічильної комісії починаються з моменту прийняття рішення про її обрання і припиняються з моменту ого-

лошення цих Загальних зборів акціонерів закритими.»
2. Розгляд звіту Правління та звіту Ревізора за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів. 
Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного: 
«2. Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердити звіт Реві-

зора про роботу за звітний період. Роботу Правління та Ревізора Товариства визнати задовільною, затвердити пропозиції, викладені в звітах.»
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного: 
«3. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.»
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного: 
«4. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 37 400 (тридцять сім тисяч чотириста гривень  

00 копійок), залишити нерозподіленим.»
5. Створення Наглядової ради Товариства.
Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного: 
«5. Створити Наглядову раду Товариства.»
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного: 
«6.КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ.»
7. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного: 
«7. Затвердити положення про Наглядову раду Товариства.»
8. Припинення повноважень та обрання членів виконавчого органу.
Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного: 
«8.КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ.»
9. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту та внутрішніх положень Товариства у новій редакції.
Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного: 
«9. Внести зміни до Статуту Товариства у зв’язку зі створенням Наглядової ради та затвердити у новій редакції. Внести зміни до Положення 

про правління Товариства та викласти його в новій редакції.» 
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року та надання 

повноважень на укладення таких угод. 
«10.1. На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних право-

чинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фі-
нансової звітності Товариства за 2018 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як 
одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.

10.2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, 
виданою Головою правління Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо 
вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 9.1 цього рішення.

10.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства від-
повідно до п. 10.1 цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою ра-
дою або іншим органом управління Товариства.»

Для участі у Загальних зборах акціонеру Товариства необхідно надати Реєстраційній комісії паспорт, а представнику акціонера — паспорт та 
довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання цього повідомлення до дня, що передує дню проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представни-
ка до дати проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства з понеділка по п’ятницю — з 10-00 до 16-00. 

До початку Загальних зборів акціонери мають право на отримання від Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Кожен акціонер має право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів, а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів щодо нових кандидатів до скла-
ду органів Товариства.

Телефони для довідок Товариства: (044) 246-09-89.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті www.uaeb.kiev.ua.

Правління ПрАТ «Укратоменергобуд»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік 
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента,  
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,  
міжміський код та телефон емітента

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Проектно-будiвельна фiрма «Рiка», 

04855566,Чернівецька  обл.,  
58029, м. Чернiвцi, вул. Небесної сотнi ,14 А,

тел. (372)-54-05-20

2. Дата розкриття повного тексту річної  
інформації у загальнодоступній  
інформаційній базі даних Комісії

22.03.2019

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет,  
на якій розміщено регулярну річну  
інформацію

rika.org.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ  
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора —  
фізичної особи - підприємця),  
якою проведений аудит фінансової  
звітності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  
Аудиторська фiрма «Юрек-Аудит», 22841651 

5. Інформація про загальні збори  
(розділ заповнюється у випадку,  
якщо емітент — акціонерне товариство)

Емітент не є акціонерним товариством

6. Інформація про дивіденди.

Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

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

Найменування показника
Період

звітний попередній

Усього активів 10000 9327

Основні засоби (за залишковою вартістю) 690 837

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0

Запаси 6475       3602

Сумарна дебіторська заборгованість 363 289

Грошові кошти та їх еквіваленти 307 52

Власний капітал -6558 -7358

Статутний капітал 20 20

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -6688 -7488

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 7884 9384

Поточні зобов’язання і забезпечення 8674 5301

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту ак-
цію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0

Цінні папери власних  
випусків, викуплені  
протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

у відсотках від статутного  
капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів 
власних випусків протягом періоду 

0 0

Повістка про виклик
В провадженні Луцького міськрайонного су-

ду Волинської області знаходиться кримінальне 
провадження, внесене до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за №12012020020000045  
від 29 листопада 2012 року про обвинувачен-
ня Жиліча Олександра Васильовича у вчиненні  
кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358,  
ч. 2 ст. 364 КК України. 

У зв’язку з вищевикладеним, суд викликає 
обвинуваченого Жиліча Олександра Васильо-
вича, 08.02.1979 року народження, уродженця  
м. Ківерці Волинської області, жителя м. Луцьк, 
вул. Шота Руставелі,11/77, в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 18 квітня 2019 ро-
ку о 09 год. 30 хв. в приміщенні Луцького місь-
крайонного суду Волинської області, за адресою:  
м. Луцьк, вул. Конякіна, 3, зал судових засідань 
№ 2.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 297-5 КПК Украї-
ни з моменту опублікування повістки про виклик 
у засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження підозрюваний (обвину-
вачений) вважається належним чином ознайом-
леним з її змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду кримі-
нальне провадження здійснюватиметься за від-
сутності обвинуваченого (in absentia) в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя Я. Д. Артиш 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт конкурсної пропозиції

від 27 березня 2019 року

1. Замовник: 
1.1. Найменування: Управління державної охорони України.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037478.
1.3. Місцезнаходження: 01024,  м. Київ, вул. Богомольця, 8. 
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: визначення на конкурсних засадах юридичної чи фізичної 

особи-підприємця, яка забезпечить найкращі умови щодо будівництва комплексу житлових будин-
ків для військовослужбовців Управління державної охорони України та членів їх сімей на земель-
ній ділянці за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Коноплянська, 22, що належить до земель 
оборони (кадастровий номер 8000000000:78:053:0055).

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: не менше 6000 кв. м. житла.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Богомольця, 8.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: буде визначено умовами дого-

вору.
3. Процедура закупівлі: конкурс (згідно з вимогами Порядку організації будівництва житла для 

військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 № 715).

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікова-
ного в державному офіційному виданні: «Урядовий кур’єр» від 26 лютого 2019 року № 38 (6401).

5. Учасники-переможці: 
5.1.1. Найменування/прізвище, ім’я, по-батькові: ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР»;
5.1.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 37856980;
5.1.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),  

тел./факс: 02081, м. Київ, вул. О. Пчілки, 2, тел./факс: (044) 577-42-09.
6. Дата прийняття рішення про акцепт конкурсної пропозиції:  27 березня 2019 року.
7. Кінцевий строк укладання договору про будівництво: 27 квітня 2019 року.

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

Номери лотів: F31GL43558, F31GL43559
Короткий опис активів в лотах Дебіторська заборгованість  

за цінними паперами та майнові  
права, які випливають  
з цінних паперів

Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону)

15.04.2019 р.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)

Вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лотів http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/22-kambio/ 
42017-asset-sell-id-193597

Повістка про виклик
Прокуратурою Луганської області здійснюється досудове розслідування 

у кримінальному провадженні № 42019130000000022, 42019130000000023  
від 26.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Цією повісткою викликається Карасьова Н. П. (Луганська область,                             
м. Алчевськ, вул. Сарматська, буд. 42, кв. 88) для вручення повідомлен-
ня про підозру в порядку, передбаченому ст. 278 Кримінального процесу-
ального кодексу України.

Для проведення слідчих дій Вам необхідно прибути об 11 год 01.04.2019 
до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Луганської об-
ласті  Івоніної О. М. за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк,  
вул. Богдана Ліщини, 27, кабінет 223.

Виключний перелік поважних причин та наслідки неприбуття особи на 
виклики передбачено ст. ст. 138, 139 КПК України. 

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

Номер лота: F91GL43652
Короткий опис активів (майна)  
в лотах:

Ембосер МАТІСА ZT10

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

19.04.2019

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/160-at-rodovid-bank/ 
42070-asset-sell-id-194121

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (земельні ділянки) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: F91GL43638- F91GL43651
Короткий опис активів (майна) 
в лотах:

Земельні ділянки в кількості  
14 шт.(для ведення особистого с/г) 
за адресою: Київська обл., Києво- 
Святошинський р., с/р Бузівська

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

19.04.2019

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/160-at-rodovid-bank/ 
42031-asset-sell-id-193838

 Миколаївським обласним  
територіальним відділенням 

Антимонопольного комітету України  
на офіційному 

веб-сайті Антимонопольного комітету  
України 

(http://www.amc.gov.ua/amku/control/myk/uk/
publish/category/87906)  

розміщена вимога про надання інформації 
від  16.05.2018 

№ 1-292/80-412 до ТОВ «Євро Ліфт»  
(код ЄДРПОУ: 38622440).

Судновий білет 
риболовного судна ЯХР 7650, 

зареєстрований 
на РКПП «Славутич», 

вважати недійсним у зв’язку 
з його втратою.

Втрачене посвідчення 
судноводія малого/
маломірного судна, 

видане на ім’я 
Корбана Валерія Павловича,

1973 р.н., 
вважати недійсним.
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Ставку «Вервольф» 
відтворили на макеті

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРИЗМ. На Вінниччині в Історико-меморіальному комплек-
сі па м’яті жертв нацизму в селі Стрижавка презентували схе-
му-макет ставки «Вервольф» періоду Другої світової війни. 
Відступаючи, німці підірвали ставку, і тому цілих об’єк тів, крім 
протипожежного басейну, не залишилося, а відвідувачів ціка-
вить, якою вона була. 

«Щоб створити макет, шу-
кали старожилів і працювали 
в архівах. Це дало нам змогу 
відтворити схему. До нас що-
року приїжджає чимало лю-
дей. На території цілих споруд 
немає, а відвідувачі запиту-
ють, якими були бомбосхови-
ща, як стояли будинки. Тепер 
це все можна бачити на екс-
понаті», — зазначив завіду-
вач Історико-меморіального 
комплексу пам’яті жертв на-
цизму Сергій Гареник.

Макет представив ланд-
шафт у масштабі 1:500, а 
споруди — 1:200. Будин-
ки, бомбосховища та інші 
об’єкти відтворено на під-
ставі джерел та відповід-
но до даних топозйомки. На схемі-макеті розміщено більш 
як 30 об’єктів і понад 600 стилізованих копій дерев. Пред-
ставлено зруб і бункер Гітлера, будинок генералів, вузол 
зв’язку, будинок стенографісток, пункти пропуску, казарми 
для солдатів тощо. Споруди виготовлено з використанням 
3D-друку, дрібніші елементи — за технологією фотополімер-
ного друку. Над відтворенням спеціалісти працювали кіль-
ка місяців, вивчали старі фото- та відеопам’ятки, проводи-
ли топографічну зйомку й досліджували різні джерела про 
історію «Вервольфа».

Зауважимо, що історико-меморіальний комплекс пам’яті 
жертв нацизму (філію Вінницького обласного краєзнав-
чого музею) було створено у 2011 році на знак ушануван-
ня пам’яті тих, хто ціною власного життя захищав право на 
майбутнє свого народу.

Квітневі роси — 
на щедрі покоси
ТРАДИЦІЇ. Освячені вербові гілочки саджають 
на межах обійстя, біля криниць, природних джерел

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Другий рік поспіль пер-
ший місяць весни су-

проводжується масштаб-
ними природними ката-
клізмами. Цього разу ни-
щівний буревій проніс-
ся над Європою, зриваю-
чи дахи з будівель, валя-
чи електроопори і ламаю-
чи дерева. Не обійшлося і 
без людських жертв. 

Торнадо, цунамі, зем-
летруси, повені й поже-
жі останніх років стають 
дедалі глобальнішими на 
всіх континентах. Еколо-
ги давно визначили при-
чини цієї вселенської бі-
ди: спустошення земних 
надр, винищення лісового 
покриву, забруднення ат-
мосфери та водних ресур-
сів шкідливими відхода-
ми промислового виробни-
цтва. Науковці-дослідники 
ще 30 років тому виявили 
у північній частині Тихого 
океану перше пластикове 
сміттєзвалище завширш-
ки кілька тисяч кілометрів. 
Згодом сліди океанічних 
течій привели їх до іншо-
го велетенського скупчен-
ня цих відходів. Забруд-
нення поверхні океану ся-
гало площі більшої, ніж те-
риторія Франції. У півден-
ній частині Тихого океа-
ну на берег одного з остро-
вів приплив викинув май-
же 20 мільйонів тонн плас-
тикових відходів. Непода-
лік гойдалася на хвилях 
ще одна пляма сміття пло-
щею близько мільйон ква-
дратних кілометрів.

Проблеми охорони до-
вкілля стали настільки го-
стрими, що їх обговорення 
почали виносити на три-
буну ООН. Ідея порятун-
ку нашої планети від гло-
бальної катастрофи ле-
жить на поверхні: досяг-
нення науково-технічного 
прогресу світова спільно-
та повинна спрямовувати 
на поліпшення умов життя 
і стану навколишнього се-
редовища, а не на засоби їх 
знищення. 

Але якщо замість викоп-
них ресурсів дедалі шир-
ше використовують аль-
тернативні джерела енер-
гії, то обмежень у розро-
бленні новітньої зброї поки 
що не існує. Тож стихійні 
лиха й апологети воєнної 
доктрини діють у тандемі.

Цьогорічний березень 
запам’ятається ще кіль-
кома днями раптового по-
тепління. Воно спричини-
ло передчасне пробуджен-
ня мурашок, метеликів і 
бджіл. Перший обліт кри-
латі трудівниці здійсни-
ли 9 березня. За спостере-
женням мого сусіда пасіч-

ника Івана Олексійовича, 
це дуже ранній їхній виліт.

За народним календа-
рем, 7 квітня, на Благо-
віщення — третя зустріч 
весни. За попередніми 
прогнозами, місяць буде 
щедрим на тепло й соняч-
ні дні. Зрідка дощитиме. 
«Благовіщення прийшло 
— ори, сій, хоч би й текло», 
— кажуть старі люди. У це 
свято є обмеження: жінки 
кіс не заплітають, гріх бра-
тися за будь-яку роботу. 
Дівчата, які мріють взяти 
шлюб, ідуть у гай топтати 
ряст і збирати березові се-
режки. Їх загортають у ве-

сільні рушники й ховають 
до скрині з посагом. 

Спостерігайте, якою бу-
де погода на Благовіщен-
ня. Якщо вранці приморо-
зок — урожай на овочі; як-
що йтиме дощ — до вро-
жайного літа, гарно вро-
дять зернові. Похмурий 
день віщує спекотливе лі-
то. Якою буде погода на 
Благовіщення — такою й 
на Великдень. 

Вербна неділя — свято 
пошанування священного 
в Україні дерева верби. У 
храмах віряни освячують 
обрядові букети з її гіло-
чок. Їх потім саджають на 

межах обійсть, біля кри-
ниць, джерел. У домаш-
ньому вжитку настоями з 
гілочок і листя верби ліку-
ють простуду, лихоманку, 
загоюють рани. 

Вербний тиждень зде-
більшого холодний і дощо-
вий. Хліборобів це радує: 
земля накопичує вологу 
перед початком весняно-
польових робіт. «По Верб-
ній неділі — уже плуг при 
ділі», — йдеться у приказ-
ці. Якщо Вербний тиждень 
видасться теплим — до ви-
соких урожаїв садовини та 
яровини.

Найурочистіше весняне 
свято — Великдень. Його 
було затверджено 19 черв-
ня 325 року на І Вселен-
ському соборі в Нікії. Свято 
триває два тижні: перший 
— урочиста Світла сед-
миця, другий — Радони-
ця (поминання покійних). 
Віднедавна в багатьох міс-
тах і селах поминальні бо-
гослужіння правлять і на 
могилах жертв Голодомо-
ру 1932—1933 років. Що-
йно світова демократична 
спільнота визнала цей ге-
ноцид 80-річної давності, 
як зелена саранча очільни-
ка імперії зла посунула на 
нашу землю вже з новіт-
ньою зброєю. Цинічна агре-
сія проти України — це від-
крита загроза миру в Євро-
пі, сигнал про появу нового 
диктатора, який виношує 
плани світового пануван-
ня. Доречно тут проциту-
вати строфу 42 з поеми по-
ета-правдоборця Дж. Бай-
рона «Чайльд-Гарольдова 
мандрівка»: 

Будуючи свій трон 
на черепах,

Царює він, 
навіюючи страх,

Та час невпинно 
наближає ту годину —

Все, що загарбав, 
не візьме у домовину.

За давніми народними 
прикметами, удосвіта на 
Великдень сонце грає. Той, 
кому пощастить спостері-
гати це незвичайне при-
родне явище, забезпечить 
собі щасливе майбутнє.

Квітень мінливу натуру 
має, та холоднішим за бе-
резень і теплішим за тра-
вень не буває. Мокрий кві-
тень, сухий май — на кар-
топлю урожай. Рясні квіт-
неві роси — на щедрі поко-
си. У квітні терен забіліє — 
нехай господар ячмінь сіє. 

Це лише окремі з бага-
тьох характеристик дру-
гого місяця весни. Неви-
черпне джерело народної 
мудрості, традицій, спо-
стережень, досвіду зали-
шили нам прадіди. Припа-
даймо до нього, бережімо й 
примножуймо цю дорого-
цінну спадщину.

НАШ КАЛЕНДАР
1 квітня —  День сміху
2 квітня —  Всесвітній день поширення інформації щодо 

проблем аутизму
4 квітня —  Міжнародний день просвіти з питань мінної 

небезпеки та допомоги в діяльності щодо роз-
мінування

6 квітня —  Міжнародний день спорту заради миру та роз-
витку

7 квітня —  День геолога; Всесвітній день здоров’я; Між-
народний день пам’яті про геноцид у Руанді; 
Благовіщення Пресвятої Богородиці

9 квітня —  30 років тому (1989) радянські війська вчини-
ли криваву розправу над мирною демонстра-
цією у Тбілісі, що увійшла в історію Грузії з на-
звою «Трагедія 9 квітня»

11 квітня —  Міжнародний день визволення в’язнів фа-
шистських концтаборів

12 квітня —  День працівників ракетно-космічної галузі Украї-
ни; Міжнародний день польоту людини в космос

17 квітня — День пожежної охорони
18 квітня — День пам’яток історії та культури України
19-23 квітня — Глобальний тиждень ґрунтів ООН
20 квітня — День довкілля
21 квітня —  Всесвітній день творчості та інноваційної ді-

яльності; Вербна неділя
22 квітня —  День працівників Державної карно-виконавчої 

служби; Міжнародний день Матері-Землі
23 квітня — Всесвітній день книги й авторського права
24-30 квітня — Всесвітній тиждень імунізації
25 квітня —  Всесвітній день боротьби із захворюванням на 

малярію
26 квітня —  День Чорнобильської трагедії; Міжнародний 

день пам’яті про Чорнобильську катастрофу; 
Міжнародний день інтелектуальної власності

28 квітня — Світле Христове Воскресіння. Великдень

На схемі-макеті 
розміщено більш 
як 30 об’єктів: 
зруб і бункер 
Гітлера, будинок 
генералів, вузол 
зв’язку, будинок 
стенографісток, 
пункти пропуску, 
казарми для 
солдатів тощо.

Вербна неділя готує нас до головного християнського 
свята Воскресіння Христового


