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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДОНАЛЬД ТУСК:
«Якщо ми не зможемо 

захистити Україну  
від російської агресії, 

то це буде проблемою 
не тільки для 

України, а й для 
Європи загалом».

Воїни додають снаги 
Президенту

НАДІЙНА ОПОРА. У День Збройних сил України Президент 
Володимир Зеленський побував у зоні ООС, де особисто приві-
тав захисників країни зі святом. 

«За кілька днів перед дуже відповідальною зустріччю мені бу-
ло дуже важливо зустрітися особисто з вами, з воїнами, які що-
денно дивляться ворогу в очі й мужньо тримають оборону на схо-
ді нашої держави, — цитує УНІАН главу держави. — Усі ви маєте 
відчути, наскільки сильно потрібні державі та кожному українцю. 
Наші Збройні сили були, є і будуть гарантом результативності всіх 
дипломатичних зусиль. Повірте, набагато легше вести перемови-
ни, відчуваючи вашу силу і саме вашу підтримку».

Президент пересвідчився у високій бойовій готовності наших 
підрозділів до будь-якого розвитку ситуації на Донбасі. «Без пе-
ребільшення, наша країна існує завдяки вам. Державу, яка не під-
тримує та не турбується про свою армію, ніхто ніколи не поважа-
тиме, тому ми зробимо все, щоб втілити в життя дуже необхідні 
зміни для ЗСУ, не словами, а справами наближуватимемо їх до 
стандартів НАТО», — запевнив Володимир Зеленський.

14% 
співгромадян підтримують формулу 

«мир за будь-яку ціну» з РФ, за даними  
Фонду «Демократичні ініціативи»

ВЛАДА — ТО ГРОМАДА. 7 грудня Україна відзначає важливе 
загальнодержавне свято — День місцевого самоврядування

Про децентралізацію  
і яблуневу агломерацію

Лідер Європейської народної партії про відсіч 
агресивним апетитам Кремля, які не обмежуються лише 
нашою країною  
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Постанова Кабінету  
Міністрів України  
«Питання утворення деяких 
центральних органів 
виконавчої влади»7 Про своє захоплення генієм Великого 

Кобзаря, власні творчі проєкти 
і мистецькі заходи «Урядовому 
кур’єру» розповідає мандрівник і 
шевченкознавець Руслан Теліпський

СУбОТНі зУСТРічі

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

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2020 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 6 місяці . . . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

на рік . . . . . . . . . . . 360 грн . . . . . . . . . . 624 грн

Розпочалася 
передплата 
на 2020 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

У Недобоївській ОТГ  молодь мотивують  активно долучатися до процесу розбудови своєї громади
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документи

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 29 листопада 2019 р.             Київ                                             № 694

Зареєстровано  
в Головному територіальному управлінні 

юстиції у Київській області 
03 грудня 2019 р. за № 109/1304

Про внесення змін до Положення  
про стипендію голови Київської обласної 

державної адміністрації кращим 
студентам вищих навчальних закладів 

І-ІV рівнів акредитації  
Київської області

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», 
«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Укра-
їні», Указу Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 
«Про Стратегію національно-патріотичного виховання» та з метою 
відзначення кращих студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів 
акредитації Київської області

1. Внести зміни до Положення про стипендію голови Київської об-
ласної державної адміністрації кращим студентам вищих навчальних 
закладів І-ІV рівнів акредитації Київської області, затвердженого роз-
порядженням виконуючого обов’язки голови Київської обласної дер-
жавної адміністрації від 19 серпня 2017 року № 441, зареєстрованим в 
Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області 12 
вересня 2017 року за № 70/976 (далі — Положення), виклавши пунк-
ти 2-5, 7 у такій редакції: 

«2. Стипендія призначається студентам денної форми навчання, які 
навчаються у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації Київ-
ської області, за досягнення:

у науковій діяльності;
у правозахисній діяльності;
в організації студентського дозвілля;
у розвитку волонтерської діяльності;
у формуванні та популяризації здорового способу життя;
у природоохоронній діяльності;
у популяризації історичної цінності борців за незалежність України.
3. Стипендія призначається щороку головою Київської обласної 

державної адміністрації за результатами попереднього навчального 
року.

4. Щороку призначається 25 стипендій у розмірі 2400 гривень на 
місяць кожна.

5. Стипендія виплачується щомісяця, починаючи з січня по грудень 
наступного року включно, за рахунок загальних асигнувань управлін-
ня молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Ки-
ївської обласної державної адміністрації, затверджених на відповідні 
бюджетні періоди.

7. Вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації Київської області 
щороку до 31 жовтня (у 2019 році — до 13 грудня) подають управлін-
ню молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Ки-
ївської обласної державної адміністрації в електронному та паперово-
му вигляді такі документи: 

лист-клопотання про висунення кандидата на призначення стипен-
дії із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, міс-
ця проживання та навчання, мобільного телефону і електронної адре-
си кандидата;

характеристику кандидата на здобуття стипендії, де висвітлюються 
його досягнення, за підписом керівника за місцем навчання, що скрі-
плюється печаткою;

матеріали презентації кандидата на призначення стипендії (відео-, 
фотопрезентації, наукові та навчально-методичні публікації, матеріа-
ли в засобах масової інформації, на вебпорталах тощо);

копію паспорта, завірену підписом керівника за місцем навчання, 
що скріплюється печаткою;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової 
картки платника податків, завірену підписом керівника за місцем на-
вчання, що скріплюється печаткою;

витяг з протоколу засідання органу студентського самоврядуван-
ня за місцем навчання;

письмову згоду кандидата на збір та обробку персональних даних;
довідку про термін навчання кандидата, за підписом керівника за 

місцем навчання, що скріплюється печаткою.».
2. Внести зміни до пункту 10 Положення, а саме слова та цифри 

«до 17 листопада» замінити відповідно словами та цифрами «до 31 
грудня».

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опу-
блікування.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за-
ступника голови Київської обласної державної адміністрації згідно з 
розподілом обов’язків.

Голова адміністрації Олексій ЧЕРНИШОВ

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 20 листопада 2019 р.             Київ                                             № 652

Зареєстровано  
в Головному територіальному управлінні 

юстиції у Київській області 
28 листопада 2019 р. за № 107/1302

Про внесення змін до Положення  
про комісію з питань надання адресної 

матеріальної допомоги учасникам 
антитерористичної операції, членам  
їх сімей, у тому числі членам сімей 

загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції, а також 

родинам Героїв Небесної Сотні  
та учасників Революції Гідності

Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про 
місцеві державні адміністрації», «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», «Про встановлення державної допо-
моги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту 
та членам їх сімей», з метою забезпечення реалізації прав громадян 
на отримання матеріальної допомоги та інших видів соціальної допо-
моги учасниками антитерористичної операції, членами їх сімей, у то-
му числі членами сімей загиблих (померлих) учасників антитерорис-
тичної операції, а також родинами Героїв Небесної Сотні та учасника-
ми Революції Гідності та ефективного використання бюджетних ре-
сурсів Київської області

1. Внести до Положення про комісію з питань надання адресної ма-
теріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх 
сімей, у тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників ан-
титерористичної операції, а також родинам Героїв Небесної Сотні та 
учасників Революції Гідності, затвердженого розпорядженням голови 
Київської обласної державної адміністрації від 25 червня  2018 року  
№ 373, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юс-
тиції у Київській області 26 червня 2018 року за № 84/1111, такі зміни:

1.1. пункт 1.2. розділу І викласти у такій редакції:
«1.2. Матеріальна допомога надається за рахунок коштів обласного 

бюджету відповідно до Порядку використання коштів обласного бю-
джету для надання адресної матеріальної допомоги учасникам анти-
терористичної операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (по-
мерлих) учасників антитерористичної операції, а також родинам Геро-
їв Небесної Сотні та учасникам Революції Гідності, затвердженого роз-
порядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 
22 червня 2018 року № 370, зареєстрованим в Головному територі-
альному управлінні юстиції у Київській області 23 червня 2018 року за 
№ 82/1109 (у редакції розпорядження голови Київської обласної дер-
жавної адміністрації від 10 серпня 2018 року № 443) (із змінами) (да-
лі — Порядок).»

1.2. пункт 1.3. розділу І викласти у такій редакції:
«1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Бюджетним кодексом України, законами України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації»,  «Про соціальний і правовий захист військовос-
лужбовців   та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», «Про встановлення державної допомоги по-
страждалим учасникам масових акцій громадського протесту та чле-
нам їх сімей», Київською обласною комплексною програмою соціаль-
ної підтримки в Київській області учасників антитерористичної опе-
рації та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції, а також родин Героїв Небесної Сотні та 
учасників Революції Гідності на 2018—2020 роки, затвердженою рі-
шенням Київської обласної ради від 27 квітня 2018 року № 399-21-VIІ 
(із змінами) (далі — Програма), розпорядженнями голови Київської 
обласної державної адміністрації, Порядком та цим Положенням.»

1.3. пункт 5.4. розділу V викласти у такій редакції:
«5.4. Підготовка матеріалів, які виносяться на розгляд Комісії, по-

кладається на відділ з питань зайнятості населення та соціальних га-
рантій учасників антитерористичної операції управління праці, зайня-
тості населення та соціальних гарантій учасників антитерористичної 
операції департаменту соціального захисту населення Київської об-
ласної державної адміністрації.»

1.4. пункт 5.5. розділу V викласти у такій редакції:
«5.5. Засідання Комісії оформляється протоколом і підписується 

головою, його заступником, секретарем та членами Комісії. 
Ведення протоколу покладається на секретаря Комісії.
Протоколи зберігаються в департаменті соціального захисту насе-

лення Київської обласної державної адміністрації.»
1.5. пункт 5.8. розділу V викласти у такій редакції:
«5.8. Ведення обліку громадян, яким надана матеріальна допомога, 

покладається на відділ з питань зайнятості населення та соціальних 
гарантій учасників антитерористичної операції управління праці, за-
йнятості населення та соціальних гарантій учасників антитерористич-
ної операції департаменту соціального захисту населення Київської 
обласної державної адміністрації.»

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опу-
блікування.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за со-
бою.

Голова адміністрації Олексій ЧЕРНИШОВ

Оголошення № 286/5/7599-НЕР
про проведення конкурсу щодо закупівлі квартир
на умовах пайової участі та на вторинному ринку  

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

03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умовах 

пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України;
2.2. лоти: лот 1 — м. Луцьк, до 20 квартир; лот 2 — м. Львів, до 14 

квартир; лот 3 — м. Миколаїв, до 20 квартир; лот 4 — м. Біла Церква 
Київської обл., до 10 квартир; лот 5 — м. Одеса, до 50 квартир; лот 6 
— м. Чернігів, до 10 квартир; лот 7 — м. Київ, до 100 квартир; лот 8 
— м. Бердичів Житомирської обл., до 10 квартир; лот 9 — м. Жито-
мир, до 30 квартир.

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

4. Термін передачі квартир: на вторинному ринку — до 27.12.2019; 
на умовах пайової участі — до 25.03.2020 (термін оформлення права 
власності на квартири за Державою Україна в особі Міністерства обо-
рони України — до 08.04.2020); 

термін дії договорів: на вторинному ринку — до 30.12.2019; на умо-
вах пайової участі — до 30.06.2020.

5. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
5.1. місце: пр-т Перемоги, 55/2, м. Київ, 03113, Департамент дер-

жавних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства 
оборони України, 2 поверх;

5.2. подання: термін — до 12:00 17.12.2019, кімната 207;
5.3. розкриття: час і дата — о 14:30 17.12.2019, кімната 227.
6. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
7. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з 

учасниками: Ядвіжин Олег Миколайович, Тимошенко Олена Леонідів-
на, тел./факс (044) 4547459, ddz7@ukr.net, Шляхова Оксана Валеріїв-
на, тел. (044) 2711202.

Повістка про виклик до суду обвинувачених
В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області пе-

ребуває кримінальне провадження №415/9655/18, внесене до ЄРДР 
за №12018130000000054 від 02.03.2018 відносно Дроменка Васи-
ля Павловича, 30.08.1971 р.н., за обвинуваченням у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ст. 307 ч. 2, ст. 307 ч. 3,  
ст. 321 ч. 4, ст. 28 ч. 3, ст. 306 ч. 1, ст. 209 ч. 2 КК України, Тумилович 
Алесі В’ячеславівни, 10.05.1982 р.н., за обвинуваченням у вчиненні  
кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 ч. 3, ст. 28 ч. 3,  
ст. 306 ч. 1, ст. 209 ч. 2 КК України, Павлова Олександра Івановича, 
18.01.1976 р.н., за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ст. 307 ч. 3, ст. 309 ч. 2, ст. 28 ч. 3, ст. 306 ч. 1, 
ст. 209 ч. 2 КК України, Павлової Марини Олександрівни, 11.08.1979 
р.н., за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ст. 307 ч. 3, ст. 28 ч. 3, ст. 306 ч. 1, ст. 209 ч. 2 КК України, 
по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в поряд-
ку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Дроменко Василь Павлович, зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Карла Маркса, 229.

Обвинувачена Тумилович Алеся В’ячеславівна, зареєстрована за 
адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Г. Потапенка, 49/5.

Обвинувачений Павлов Олександр Іванович, зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Г. Потапенка, 49/54.

Обвинувачена Павлова Марина Олександрівна, зареєстрована за 
адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Г. Потапенка, 49/54.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд 
Луганської області викликає обвинувачених: Дроменка Василя Павло-
вича, Тумилович Алесю В’ячеславівну, Павлова Олександра Іванови-
ча, Павлову Марину Олександрівну за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні, для участі у підготовчому судовому засіданні, 
що відбудеться 20.12.2019 року о 15-00 годині в приміщенні суду за 
адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, зал № 1.

Кримінальне провадження розглядається колегією суддів у скла-
ді: головуючого судді Грибанової Л. О., суддів Шевченко О. В., Фас-
товця В. М.

Федоренка Олександра Миколайовича, 29.05.1985 року народження, 

та Лободу Віталія Володимировича, 17.11.1979 року народження, 

запрошуємо протягом місяця до Третьої дніпровської державної 

нотаріальної контори (м. Дніпро, вул. Робоча, 22а) 

щодо спадщини Лободи Володимира Івановича, 

померлого 01 червня 2019 року.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження № 1-кп/761/278/2019 за обвинуваченням Царьо-
ва О. А. за ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 КК України, згідно Єдиного державного 
реєстру досудових розслідувань за № 2201600000000047 від 02.03.2016.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 24.12.2019 о 
09 год. 00 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 513 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя П. Л. Слободянюк

ОГОЛОШЕННЯ
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ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» 
повідомляє про втрату бланка суворої 

звітності полісу ОСЦПВ в кількості 3 (три) шт: 
АО 1305878, АМ5211918, АМ5213080, 

вважати недійсним.

Загублене свідоцтво на право плавання 
під державним прапором України на туристичний 

катер «ЯНТАРНЬІЙ», видане на ім’ я 
Макарова Сергія Леонідовича, 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет, 

виданий на ім’я Ромчук Володимир Костянтинович 

на судно  ОА-5014к, 

вважати недійсним.

28 червня 2019 року відкрилася спадщина після по-
мерлого Кузьмина Віктора Ігоровича. Спадкоємців, 
які бажають прийняти спадщину, просимо звертатися:  
м. Харків, майдан Конституції, 1, 2-й під., офіс 22-01А, 
тел. 731-40-89, 098-200-75-95, ПН ХМНО Кізляк Г. І.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Гризодубову Анастасію Миколаївну, 
18.01.1978 року народження (останнє відоме місце 
проживання: 95034, вул. Павленко, 25/3, м. Сімфе-
рополь), у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове 
засідання, яке відбудеться 18 грудня 2019 року о 08 
год. 45 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Лужецьку Світлану Анатоліївну, 
12.04.1966 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Південна, 38, кв. 5, смт Чорно-
морське, Чорноморський р-н, АР Крим), у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 18 грудня 2019 року о 08 год. 35 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Можелянського Віктора Анатолійови-
ча, 10.05.1964 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95034, вул. Павленко, 35/53, м. Сім-
ферополь), у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у су-
дове засідання, яке відбудеться 18 грудня 2019 ро-
ку о 08 год. 55 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Осоченко Інесу Костянтинівну, 
19.09.1970 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95053, вул. Мате Залки, 7б, кв. 104,  
м. Сімферополь), у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у 
судове засідання, яке відбудеться 18 грудня 2019 ро-
ку о 08 год. 50 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Мартинчука Сергія Михайловича, 
17.09.1980 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111,  
ч. 1 ст. 408 КК України, у судове засідання, яке відбу-
деться 16 грудня 2019 року о 09 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
203, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Щегельського Максима Борисовича, 
20.10.1977 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Грибоєдова, 12, кв. 51, м. Ял-
та), у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111,ч .1 ст. 408 КК України, у су-
дове засідання, яке відбудеться 18 грудня 2019 ро-
ку о 08 год. 30 хв. 

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Єрмакова Івана Федосовича, 
01.01.1947 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Адмірала Юмашева, 15а/17,  
м. Севастополь), у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у су-
дове засідання, яке відбудеться 18 грудня 2019 ро-
ку о 08 год. 40 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Малишева Михайла Григоровича, 
10.10.1955 року народження (останнє відоме місце 
проживання: м. Сімферополь, вул. Куйбишева, 13, 
кв. 81), у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст.110, ч. 1 ст. 111 КК 
України, у судове засідання, яке відбудеться 18 груд-
ня 2019 року о 08 год. 25 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
203, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Бистрякову Діану Святославівну, 
25.05.1973 року народження (останнє відоме місце 
проживання: 98100, вул. Свердлова, 1, м. Феодосія), 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, 
яке відбудеться 16 грудня 2019 року о 09 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
203, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 417/6507/18, стосовно Ващенка Артема 
Олеговича, обвинуваченого у скоєнні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2  
ст. 110 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, 
Марківський районний суд Луганської області викли-
кає Ващенка Артема Олеговича в підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 18 грудня 2019 року о 14 
годині 00 хвилин у залі судових засідань Марківсько-
го районного суду Луганської області за адресою:  
пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського ра-
йону Луганської області, 92400.

Суддя Чернік А. П.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 417/5961/18, стосовно Призенка Дмитра 
Олексійовича, обвинуваченого у скоєнні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 109,  
ч. 2 ст. 110 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, 
Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає Призенка Дмитра Олексійовича в підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 17 грудня 2019 ро-
ку о 13 годині 00 хвилин у залі судових засідань Мар-
ківського районного суду Луганської області за адре-
сою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківсько-
го району Луганської області, 92400.

Суддя Чернік А. П.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 417/5964/18, стосовно Кузьменка Артема 
Миколайовича, обвинуваченого у скоєнні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 109,  
ч. 2 ст. 110 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, 
Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає Кузьменка Артема Миколайовича в підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 17 грудня 2019 
року об 11 годині 00 хвилин у залі судових засідань 
Марківського районного суду Луганської області за 
адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марків-
ського району Луганської області, 92400.

Головуючий суддя Чернік А. П.

Повістка про виклик обвинуваченої
Сторожинецький районний суд Чернівецьке області, що знаходиться за 

адресою: м.Cторожинець, вул. Чернівецька, 6 (тел./факс (0235) 2-17-04, 
ел.адреса  іnbox@st.cv.court.gov.ua), викликає Василькову Галину Вікто-
рівну, останнє відоме місце проживання: м. Кіцмань. вул. Незалежнос-
ті, 22/8, як обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень за 
ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України в кримінальному проваджен-
ні, внесеному в ЄРДР за № 12014260110000622, до суду об 11-00 год. 
24 грудня 2019 року на судовий розгляд кримінального провадження в 
спеціальному судовому провадженні.

У випадку неприбуття розгляд кримінального провадження здійсню-
ватиметься у спеціальному судовому провадженні згідно зі ст. 323 КПК 
України у Вашій відсутності.

Головуючий суддя Дедик Н. П.

Обвинувачений Желіба Микола Миколайович, 25.06.1986 р.н., заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Лені-
на, 12, фактично проживає: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Кі-
рова, 147а, у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання в порядку спеціального су-
дового провадження, яке відбудеться 19.12.2019 року о 13-00 год. та 
10.01.2020 року о 09-00 год., до Якимівського районного суду Запо-
різької області (Запорізька область, смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25, тел.
(06131)6-13-20), для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені 
ст. 138 КК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України. 

Суддя Нестеренко Т. В.

Оголошення про виклик у судове засідання обвинуваченого Олійника 
Олександра Олександровича, справа №496/1064/17, провадження  

№ 2/496/164/19
Біляївський районний суд Одеської області викликає Олійника Олександра 

Олександровича (останнє відоме місце реєстрації: вул. Радужна, 12, кв. 4, м. Оде-
са) як обвинуваченого в судове засідання по кримінальному провадженню за об-
винуваченням Олійника Олександра Олександровича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 КК України.

Судове засідання відбудеться 21 грудня 2019 року об 11.00 год. у приміщенні 
суду за адресою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Кіпенко, 1. У разі неявки спра-
ву буде розглянуто за відсутності обвинуваченого Олійника Олександра Олексан-
дровича.

Для отримання інформації про стан розгляду справи необхідно звертатись  до 
канцелярії суду за телефоном:  (04852)2-55-07.

Суддя О. І. Трушина

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Петюшеву Нану Мико-
лаївну як обвинувачену на 15 год. 00 хв. 17 грудня 2019 року в справі за 
обвинуваченням Петюшевої Нани Миколаївни, 18.03.1958 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 24.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бірса О. В.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні від-
носно Маманазарова І. А. за обвинуваченням у вчиненні кримінального 
правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Маманазаров Ігор Алімович, 
22.05.1964 р.н., в судове засідання, яке призначене на 09 год. 00 хв.                    
03 лютого 2020 року та відбудеться в приміщенні Бердянського міськ-
районного суду Запорізької області за адресою: вул. Консульська, 64, 
м. Бердянськ, Запорізька область. 

Суддя Морока С. М.

Повістка про виклик у кримінальному провадженні, внесеному  
в ЄРДР за № 12017160500001667 

За обвинуваченням Бойка П. С., який народився 23.01.1995 ро-
ку, у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 
КК України. Потерпілий Бабаєв Кирило Олександрович, 10.08.1992 ро-
ку народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Бреуса, 26,  
кв. 262, викликається в судове засідання, яке призначено на 26.12.2019 року 
о 12 годині 30 хвилин у залі судових засідань №131 Приморського районно-
го суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судо-
вому засіданні як потерпілий.

Суддя Іванов В. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Кличнікова Володими-
ра Миколайовича як обвинуваченого на 09 год. 30 хв. 20 грудня 2019 ро-
ку в справі за обвинуваченням Кличнікова Володимира Миколайовича, 
24.08.1964 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення 
(злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України  
№ 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України»), за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 24.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бірса О. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Іллічова Миколу Мико-
лайовича як обвинуваченого на 15 год. 30 хв. 12 грудня 2019 року в справі за 
обвинуваченням Іллічова Миколи Миколайовича, 09.09.1980 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 24.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бірса О. В.

Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу 

Л. Г. Прокоф’єва доводить до відома зацікавлених осіб 

про відкриття спадщини після смерті Феденко Анастасії Валеріївни,  

що народилася 10 липня 1992 року в місті Одесі, яка померла 18 червня 

2019 року. Контактні дані нотаріуса: місто Одеса, 

вулиця Рішельєвська, 11, квартира 13, телефон 0482-33-08-16.

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 15.01.2020 р. об 11 год. 00 хв., суддя 
Стамбула Н. В., буде розглядати кримінальне про-
вадження відносно Карпенка Миколи Вікторовича, 
1986 р.н., за підозрою у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 187 ККУ, потерпілою по справі є Мак-
сименко Ольга Анатоліївна, 1986 р.н.

Просимо Максименко Ольгу Анатоліївну з’явитись 
до суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 
6/29, каб. 207, на вказані дату і час.

В провадженні Дружківського міського суду Доне-
цької області, вул. Енгельса, №45, знаходиться кримі-
нальне провадження №1-кп/229/122/2019 відносно об-
винуваченого Сафонова Євгена Васильовича, 23 черв-
ня 1965 року народження, зареєстрованого за адресою:  
м. Авдіївка Донецької області, вул. Красна, 42, за  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Сафонова Євгена Васи-
льовича для розгляду кримінального провадження на 24 
грудня 2019 року о 09:00, яке відбудеться в залі №4 на 
1 поверсі.

Суддя О. М. Грубник

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області знаходиться кримінальне провадження 
№ 296/7349/17 за обвинуваченням Панька Романа Григоро-
вича, 07.04.1974 року народження, Байрачного Андрія Ми-
колайовича, 04.07.1963 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Суд викликає обвинувачених Панька Романа Григорови-
ча, Байрачного Андрія Миколайовича в судове засідання на 
18 грудня 2019 року о 14 годині 00 хвилин, яке відбудеться 
у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинів-
ка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Філія — Головне управління по м. Києву 

та Київській області AT «Ощадбанк» 

оголошує конкурс на відбір підрядних організацій 

для виконання будівельних робіт та поточних 

ремонтів у відділеннях банку у 2020 році, 

розташованих в м. Києві та Київській області.

Для детальної інформації про умови конкурсу 

звертатися за тел.: 050 443 83 35; 067 508 36 53.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повідомлення про зміни у проекті порядку 
денного позачергових загальних зборів 

акціонерів Відкритого акціонерного 
товариства по газопостачанню 
та газифікації «Кіровоградгаз» 

(ідентифікаційний код 03365222),  
що скликані  

на 18 грудня 2019 року
Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 

України» як акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих імен-
них акцій Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та га-
зифікації «Кіровоградгаз» (далі також — Товариство), повідомляє, що до 
проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Това-
риства, які відбудуться 18 грудня 2019 року о 13 год. 30 хв. за адресою:  
вул. Арсенія Тарковського (Володарського), 67, м. Кропивницький (Кірово-
град), Кіровоградська обл., Україна, 25006 (кімн. 215, актовий зал), включе-
ні додаткові питання та проекти рішень:

За пропозицією акціонера ВАТ «Кіровоградгаз» — акціонерного товари-
ства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», якій належить 
53 652 002 штук простих іменних акцій:

1) Дванадцяте питання проекту порядку денного доповнено проектом рі-
шення:

«Обрати головою наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» Чередник Ірину 
Анатоліївну.»

2) Сімнадцяте питання проекту порядку денного доповнено проектом рі-
шення:

«Обрати головою ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» Мороза Анато-
лія Олександровича.»

За пропозицією акціонера ВАТ «Кіровоградгаз» — товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест», якому нале-
жить 34 636 791 штук простих іменних акцій:

1) Перше питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:
«Обрати лічильну комісію у такому складі:
Голова комісії: Швацький Олексій Геннадійович
член комісії — Хоменко Євген Петрович.»
2) Третє питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:
«Обрати: головою загальних зборів Товариства — Боголєпова Дениса 

Вячеславовича, секретарем загальних зборів Товариства — Назаренка Сер-
гія Леонідовича.»

3) Сьоме питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:
«1. Ященко Ігор Ярославович — на посаду Голови правління, за пропози-

цією акціонера ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ».
2. Старовойт Костянтин Сергійович, на посаду члена правління, за пропо-

зицією акціонера ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ».
3. Шарандак Руслан Валентинович, на посаду члена правління, за пропо-

зицією акціонера ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ».
4. Сулімовський Андрій Валерійович, на посаду члена правління, за про-

позицією акціонера ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ».
5. Міняйло Борис Гнатович, на посаду члена правління, за пропозицією 

акціонера ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ».
6. Побер Ольга Олексіївна, на посаду члена правління, за пропозицією ак-

ціонера ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ».
7. Ковальчук Володимир Миколайович, на посаду члена правління, за 

пропозицією акціонера ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ».
8. Фербер Сергій Владленович, на посаду члена правління, за пропозиці-

єю акціонера ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ».
9. Сотник Володимир Антонович, на посаду члена правління, за пропози-

цією акціонера ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ».»
4) Восьме питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:
«Доручити Наглядовій раді Товариства визначити кандидатів, провести їх 

обговорення та узгодження, та обрати Голову правління на своєму засіданні 
протягом місяця з дати проведення цих загальних зборів.»

5) Дев’ятнадцяте питання проекту порядку денного доповнено проектом 
рішення:

«1. Висновки зовнішнього аудитора за 2017 рік взяти до відома.
2. У зв’язку із отриманням збитків ВАТ «Кіровградгаз» в 2017 році та  

2018 р. (більше ніж 90 млн. грн збитків загалом), чим було завдано істотної 
шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, визнати роботу правлін-
ня Товариства незадовільною.

3. Зобов’язати Наглядову раду ВАТ «Кіровоградгаз» звернутися до право-
охоронних органів з метою притягнення Голови правління Гладкого О. М. та 
членів правління до відповідальності за завдання збитків акціонерам Това-
риства в особі НАК «Нафтогаз України» та іншим учасникам ВАТ «Кірово-
градгаз».

Зобов’язати Наглядову раду ВАТ «Кіровоградгаз» звернутися до суду з 
цивільним позовом з метою відшкодування Головою правління Глад-
ким О. М. та членами правління завданих НАК «Нафтогаз України» та ін-
шим акціонерам ВАТ «Кіровоградгаз» збитків.»

6) Двадцяте питання проекту порядку денного доповнено проектом рі-
шення:

«У зв’язку із отриманням чистих збитків згідно консолідованої фінансо-
вої звітності ВАТ «Кіровоградгаз» в 2017 році в сумі 341,856 млн. грн як 
вказано у висновку аудиторської компанії, чим було завдано істотної шкоди 
майновим правам Товариства та акціонерів, а також приймаючи до уваги ту 
обставину, що проект фінансової звітності Товариства за 2017 рік не відпо-
відає законодавчо визначеним принципам формування фінансової звітності 
підприємствами та містить ознаки перекручення, що може вплинути на при-
йняття рішення користувачами фінансової звітності, річний звіт ВАТ «Кіро-
воградгаз» за 2017 рік, в тому числі фінансову звітність Товариства за 2017 
рік — не затверджувати.»

7) Двадцять перше питання проекту порядку денного доповнено проек-
том рішення:

«Затвердити річний звіт ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік.  
У відповідності з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 
28.02.2018 р. № 139 «Про затвердження базового нормативу відрахуван-
ня частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результа-
тами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських това-
риств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», прибуток 
ДП «Центр газ» за 2017 рік розподілити таким чином:

- 75% спрямувати на виплату дивідендів за результатами фінансово-гос-
подарської діяльності у 2017 році;

- 25% — спрямувати на поповнення резервного фонду ДП «Центргаз».»

8) Двадцять третє питання проекту порядку денного доповнено проек-
том рішення:

«У зв’язку з тим, що правочини, щодо яких є заінтересованість могли 
призвести (або бути однією з причин) до збиткової діяльності Товариства 
та не відповідають інтересам більшості акціонерів, всі вже укладені та не 
схвалені загальними зборами правочини, щодо яких є заінтересованість не 
погоджувати. Правлінню та Наглядовій раді Товариства у 30 денний термін 
повідомити контрагентів про недійсність раніше укладених правочинів що-
до яких є заінтересованість. Правлінню та наглядовій Раді вжити заходів до 
повернення матеріальних цінностей Товариства, що передавались за цими 
правочинами. Відшкодування збитків, що нанесені Товариству правочина-
ми, щодо яких є заінтересованість здійснити у відповідності з вимогами чин-
ного законодавства та п.11. ст. 71 ЗУ «Про акціонерні товариства».»

9) Двадцять четверте питання проекту порядку денного доповнено  
проектом рішення:

«Затвердити проект Положення про Наглядову Раду Товариства (дода-
ється). Наглядовій раді у термін 60 календарних днів з дати проведення збо-
рів розробити, узгодити та затвердити положення про загальні збори, про 
правління та про ревізійну комісію Товариства.»

10) Двадцять п’яте питання проекту порядку денного доповнено проек-
том рішення:

«Визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство.
Змінити повне найменування Товариства з «Відкрите акціонерне това-

риство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» на «АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАД-
ГАЗ», скорочене — з «ВАТ «Кіровоградгаз» на «АТ «КІРОВОГРАДГАЗ».

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення 
його в новій редакції (додається) у зв’язку з приведенням Статуту у відпо-
відність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та іншими 
нормативно-правовими актами.

Призначити голову правління Товариства особою, уповноваженою на під-
писання нової редакції Статуту Товариства.

Надати повноваження голові правління Товариства або особі, яка вико-
нує його обов’язки, на проведення державної реєстрації Статуту Товариства 
в новій редакції з правом передоручення перереєстрації третім особам.»

11) Проект порядку денного доповнено питаннями 27-31 разом з проек-
тами рішень:

«27. Розподіл прибутку та порядок покриття збитків ВАТ «Кіровоградгаз» 
за 2004-2017 роки.

Проект рішення:
У відповідності до ч. 5 ст. 11 Закону України «Про управління об’єктами 

державної власності» постанов Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р.  
№ 702 «Про затвердження Порядку формування та реалізації дивідендної по-
літики держави», від 22.02.2012 р. № 122 «Про затвердження базового норма-
тиву відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів 
за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році господар-
ських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави»,  
від 01.03.2017 р. № 120 «Про затвердження базового нормативу відраху-
вання частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за резуль-
татами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських то-
вариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», прибу-
ток ВАТ «Кіровоградгаз», отриманий за результатами фінансово-господар-
ської діяльності в 2004-2008 роках, в 2011 та 2016 роках, розподілити та-
ким чином:

1) прибуток ВАТ «Кіровоградгаз», отриманий за результатами фінансо-
во-господарської діяльності в 2004-2008 роках:

- 50% спрямувати на виплату дивідендів;
- 50% спрямувати на поповнення резервного фонду ВАТ «Кіровоград-

газ»;
2) прибуток ВАТ «Кіровоградгаз», отриманий за результатами фінансо-

во-господарської діяльності в 2011 році:
- 30% спрямувати на виплату дивідендів;
- 70% спрямувати на поповнення резервного фонду ВАТ «Кіровоград-

газ»;
3) прибуток ВАТ «Кіровоградгаз», отриманий за результатами фінансо-

во-господарської діяльності в 2016 році:
- 50% спрямувати на виплату дивідендів;
- 50% спрямувати на поповнення резервного фонду ВАТ «Кіровоград-

газ».
Збитки товариства, отримані у 2009, 2010, 2012-2015, 2017 роках, покри-

ти з резервного фонду Товариства.
28. Розподіл прибутку ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік.
Проект рішення:
У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р.  

№ 120 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки при-
бутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-
господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному 
капіталі яких є корпоративні права держави» прибуток ДП «Центргаз» ВАТ 
«Кіровоградгаз» за 2016 рік розподілити таким чином:

- 50% спрямувати на виплату дивідендів за результатами фінансово-гос-
подарської діяльності в 2016 році;

- 50% — на поповнення резервного фонду ДП «Центргаз».
29. Окремі доручення Наглядовій Раді та Ревізійній комісії Товариства.
Проект рішення:
Доручити Наглядовій раді та ревізійній комісії ВАТ «Кіровоградгаз» в 

строк 3 (три) календарних місяці провести ґрунтовний аналіз та встановити 
причини збиткової фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 р. 
та 2018 р. і за наслідками проведеного аналізу, у разі виявлення порушень 
законодавства, звернутися до відповідних органів державної влади, право-
охоронних органів із заявами про факти вчинення посадовими та службо-
вими особами ВАТ «Кіровоградгаз» та/або його дочірніх підприємств, діянь, 
що призвели до збиткової діяльності Товариства в 2017 році та/або у 2018 р., 
чим було завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та його акці-
онерів, зокрема НАК «Нафтогаз України».

30. Про зупинення рішень позачергових загальних зборів акціонерів Від-
ритого акціонерного товариства «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222), 
оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Відкри-
того акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кірово-
градгаз» від 29 червня 2017 р. у зв’язку з порушенням під час їх проведення 
численних норм законодавства України, а також прав та охоронюваних за-
коном інтересів акціонерів.

Проект рішення:
У зв’язку із прийнятими рішеннями Господарського суду Кіровоградської 

області (справи № 912/2837/17, № 912/2479/18, № 912/969/19) про визнання 
недійсними рішень загальних акціонерів Відритого акціонерного товариства 
«Кіровоградгаз», що були проведені 29.06.2017 р., 31.05.2018 р., 10.01.2019 р. 
з порушенням численних норм законодавства України, а також прав та охо-
ронюваних законом інтересів акціонерів:

1. Зупинити виконання рішень позачергових загальних акціонерів Від-
критого акціонерного товариства «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222), 

оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Відкри-
того акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кірово-
градгаз» від 29 червня 2017 р.

2. Зупинити виконання рішень позачергових загальних акціонерів Від-
критого акціонерного товариства «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222), 
оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Відкри-
того акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кірово-
градгаз» від 31 травня 2018 р.

3. Зупинити виконання рішень позачергових загальних акціонерів Від-
критого акціонерного товариства «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222), 
оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Відкри-
того акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кірово-
градгаз» 10 січня 2019 р.

4. На виконання рішень суду, поновити повноваження Голови та членів 
Наглядової ради, Ревізійної комісії та Голови та членів правління ВАТ «Кі-
ровоградгаз», повноваження яких були припинені згідно з рішеннями поза-
чергових загальних акціонерів Відритого акціонерного товариства «Кірово-
градгаз» (код ЄДРПОУ 03365222), оформлених протоколом позачергових 
загальних зборів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та 
газифікації «Кіровоградгаз» від 29 червня 2017 р.

31. Про відновлення діяльності з постачання природного газу ДП «Центр-
газ» побутовим споживачам.

Проект рішення:
Посадовим особам ВАТ «Кіровоградгаз» та ДП «Центрагаз» вжити всіх 

необхідних заходів для відновлення діяльності ДП «Центрагаз» по постачан-
ню природного газу споживачам Кіровоградської області.

Ревізійній комісії та Наглядовій раді ВАТ «Кіровоградгаз» забезпечити 
звернення до відповідних заходів для притягнення до відповідальності осіб, 
винних у відмові ДП «Центргаз» від постачання газу окремим споживачам 
та їх переведення на постачання до ТОВ «Газопостачальна компанія «Наф-
тогаз України».»

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів ак-

ціонерів.
5. Припинення повноважень голови та членів правління ВАТ «Кіровоград-

газ».
6. Припинення повноважень голови та членів правління ВАТ «Кіровоград-

газ», обраних позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Кірово-
градгаз», які відбулись 10.01.2019 року (протокол № 11 від 10.01.2019 року).

7. Обрання членів правління ВАТ «Кіровоградгаз».
8. Обрання голови правління ВАТ «Кіровоградгаз».
9. Припинення повноважень голови та членів спостережної ради  ВАТ «Кі-

ровоградгаз».
10. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради  

ВАТ «Кіровоградгаз», обраних позачерговими загальними зборами акціонерів  
ВАТ «Кіровоградгаз», які відбулись 10.01.2019 року (протокол № 11 від 
10.01.2019 року).

11. Обрання членів наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз».
12. Обрання голови наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз».
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з головою та членами наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз». Встановлен-
ня розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради ВАТ 
«Кіровоградгаз».

14. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ВАТ «Кі-
ровоградгаз».

15. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії  
ВАТ «Кіровоградгаз», обраних позачерговими загальними зборами акціонерів  
ВАТ «Кіровоградгаз», які відбулись 10.01.2019 року (протокол № 11 від 
10.01.2019 року).

16. Обрання членів ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз».
17. Обрання голови ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз».
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 

з головою та членами ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз». Обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з голо-
вою та членами ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз».

19. Розгляд висновків зовнішнього аудиту (звіту незалежного аудитора) 
за 2017 рік.

20. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності  
ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік.

21. Затвердження річного звіту ДП «Центргаз» за 2017 рік. Затвердження 
порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2017 
рік.

22. Попереднє надання згоди на вчинення ВАТ «Кіровоградгаз» значних 
правочинів.

23. Надання згоди на вчинення ВАТ «Кіровоградгаз» правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість.

24. Унесення змін та доповнень до Положення про загальні збори акціонерів  
ВАТ «Кіровоградгаз», Положення про наглядову раду ВАТ «Кіровоградгаз», 
Положення про правління ВАТ «Кіровоградгаз», Положення про ревізійну 
комісію ВАТ «Кіровоградгаз» шляхом їх затвердження в новій редакції.

25. Визначення типу Товариства, зміна найменування Товариства та вне-
сення змін і доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в но-
вій редакції у зв`язку з приведенням Статуту у відповідність із нормами За-
кону України «Про акціонерні товариства».

26. Підтвердження місцезнаходження Товариства.
27. Розподіл прибутку та порядок покриття збитків ВАТ «Кіровоградгаз» 

за 2004-2017 роки.
28. Розподіл прибутку ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік.
29. Окремі доручення Наглядовій Раді та Ревізійній комісії Товариства.
30. Про зупинення рішень позачергових загальних зборів акціонерів  

Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 
03365222), оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціо-
нерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації 
«Кіровоградгаз» від 29 червня 2017 р. у зв’язку з порушенням під час їх про-
ведення численних норм законодавства України, а також прав та охороню-
ваних законом інтересів акціонерів.

31. Про відновлення діяльності з постачання природного газу ДП «Центр-
газ» побутовим споживачам.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до 
кожного з питань, включеного до порядку денного, та інша інформація, пе-
редбачена чинним законодавством України: http://www.kirgas.com/

Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія  
«Нафтогаз України»
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 8 ГРУДНЯ

Про великі міста України зна-
ємо чимало. Проте малі для 

більшості  з нас тerra incognita, 
хоч деякі з них за віком та історі-
єю можуть дати фору багатьом 
адміністративним і економічним 
центрам країни. Про кілька з них 
ми вирішили розповісти тим, хто 
прагне збагатити  знання, занури-
тися у славне минуле, відчути по-
дих історії або просто відпочити 
від метушні й напруженого ритму 
життя мегаполіса.

Чигирин (Черкаська область)
Починаючи подорож малими 

містами, першим варто відвідати 
Чигирин.  За твердженням істо-
риків,  саме в ньому бере початок 
українська державність. Заснова-
ний у першій половині XVI століт-
тя на кордоні з Диким Полем, най-
більшого розквіту Чигирин досяг у 
часи гетьманства Богдана Хмель-
ницького.  З 1657-го до 1676 ро-
ку  місто було військово-адміні-
стративним і політичним центром 
Української козацької держави — 
Війська Запорозького. 

Про героїчне минуле першої 
столиці української державнос-
ті нагадує Національний істори-
ко-культурний заповідник «Чиги-
рин». Реконструйовано будинок 
присутніх місць, у якому розташо-
вано музей Богдана Хмельниць-
кого, будинок Археологічного му-
зею, гетьманську резиденцію, до 
якої  входять палац гетьмана, бу-
динок батьків Хмельницького, 
військова канцелярія та скарбни-
ця. Неподалік резиденції на тера-
сі зведено церкву Петра і Павла, 
фундамент якої було знайдено 
під час археологічних розкопок, а 
пам’ятник гетьманові Хмельниць-
кому встановлено на Замковій го-
рі, яка височіє над містом.

Батурин (Чернігівська об-
ласть)

Це унікальне місто — ще одна 
сторінка героїчної й трагічної істо-
рії нашого народу.  У 1669—1708 
роках Батурин був офіційною ре-
зиденцією гетьманів Дем’яна Іг-
натовича, Івана Самойлови-
ча та Івана Мазепи. Саме в той  
період і особливо під час гетьман-
ства Мазепи оновлено оборон-
ні укріплення та зведено нові бу-
дівлі, де розмістилися вищі орга-
ни влади і державного управлін-

ня, гетьманська гвардія. У листо-
паді 1708 року після переходу Ма-
зепи на бік шведського короля 
Батурин захопило російське вій-
сько під командуванням О. Мен-
шикова.  «Уся Україна купається 
в крові. Меншиков показує жахи 
московського варварства», — пи-
сали тогочасні французькі газети 
про страшні події, які отримали в 
історії назву «Батуринська траге-
дія». Місто було вщент зруйнова-
но, а його жителів знищено. І ли-
ше після  обрання на гетьманство 
в 1750 році Кирила Розумовсько-
го розпочалася його відбудова. 

Всі шанувальники історії та ар-
хітектури прагнуть побувати у На-
ціональному історико-культур-
ному заповіднику «Гетьманська 
столиця», створеному в добу не-
залежної України. Він об’єднує 
пам’ятки історії, архітектури, куль-
тури, археології й природи: пала-
цово-парковий ансамбль Кири-
ла Розумовського, будинок гене-
рального судді Василя Кочубея, 
музей археології Батурина, Во-
скресенську церкву-усипальницю  
гетьмана Розумовського, Кочубе-
ївський парк, Миколо-Крупиць-
кий монастир, цитадель Батурин-
ської фортеці, яка відтворює ко-
зацьку фортецю з гетьманським 
будинком. 

Чортків (Тернопільська об-
ласть)

Назва міста іноді насторожує 
тих, хто вперше її чує. Навіть час-
тина жителів робила спробу пе-
рейменувати його на  Богородич-
не, але  ініціатива не знайшла ши-
рокої підтримки. Адже нічого чор-
тівського в назві немає: вважа-
ють, що вона походить від одного 
з перших власників населеного 
пункту Єжи Чартковського, який 
у 1522 році збудував тут перший 
дерев’яний замок. 

Хоч краєм прокотилися війни, 
повстання,  в місті збереглося ба-
гато пам’яток історії й архітекту-
ри. Мабуть, лише Чортків  може 
похвалитися, що в ньому єдино-
му дві ратуші. Стара, яку вважа-
ють візитівкою міста, архітекту-
рою заворожує всіх відвідувачів. 
Навколо неї розташовані торгові 
ряди, які протягом століть не змі-
нили призначення. А нову звели 
майже 100 років тому.

 На любителів фортифікацій-
них споруд чекає Чортківський 
замок, збудований на місці ста-
рого дерев’яного у 1610 році, архі-
тектури — один з найкрасивіших 
в Україні католицький Домінікан-
ський собор,  найстаріший храм 
Чорткова — дерев’яна Успенська 
церква, Народний дім, збудова-
ний понад 100 років тому, новий 
символ міста — кафедральний 
собор  Петра і Павла, зведений у 
формі  тризуба вже в часи неза-
лежності України, й багато інших 
об’єктів історії  й мистецтва.

Бердичів (Житомирська об-
ласть)

З 1870 року Бердичів був скла-
довою траси телеграфу Лондон 
— Калькутта,  що свідчить про 
його величезне значення  у все-
світній системі товарно-грошо-
вих відносин. Переплетення укра-
їнської, польської та єврейської 
культур наклало неповторний від-
биток на місто і створило унікаль-
ну ментальність його жителів. 

Історична спадщина Бердиче-
ва — це 92 пам’ятки історії, архі-
тектури та монументального мис-
тецтва XV—XVIII століть, з якими 
може ознайомитися кожен гість 
міста в  музеях  і храмах. Вони 
зберігають пам’ять про історичні 
постаті відомих усьому світу лю-
дей. Приміром,  у музеї Джозефа 
Конрада дізнаєтеся про незви-
чайну долю цього письменника. 
Поляк за національністю, уродже-
нець Бердичева, він став  класи-
ком англійської літератури. 

З костелом святої Варвари 
пов’язано ім’я великого фран-
цузького романіста Оноре де 
Бальзака, який вінчався тут із 
графинею Евеліною Ганською. У 
цьому храмі  грав юний Фредерик 
Шопен і хрестили Джозефа Кон-
рада (Юзефа Корженьовського). 

Фортеця-монастир кармелі-
тів босих — головна і найвідомі-
ша пам’ятка Бердичева. Завдя-
ки величній бароковій архітекту-
рі у поєднанні з оборонними спо-
рудами комплекс не поступається 
за величчю найзнаменитішим ка-
толицьких храмам на території ко-
лишньої Речі Посполитої. Монас-
тир і нині належить до найголовні-
ших місць прощі у католицькому 
світі — в ньому перебуває шано-

вана серед вірян ікона Бердичів-
ської Божої Матері.

У трьох невеликих, але дуже ін-
формативних залах музею єврей-
ства Бердичева, який відкрито  у 
2015 році, можна ознайомитися з 
епохою, коли 80% населення міс-
та становили євреї. Тут експону-
ють речі та документи, старовинні 
світлини з життя єврейської гро-
мади міста. Але особливо вражає 
третій зал — модель гетто, що 
символізує загибель неповторно-
го світу старого міста.

Переяслав (Київська об-
ласть)

У народі його  називають му-
зейною Меккою нашої країни. І це 
не  перебільшення, оскільки та-
кою кількістю музеїв  не може по-
хвалитися жодне місто. Віднов-
лені старовинні храми — Успен-
ський і Вознесенський собори, 
Михайлівська церква — вража-
ють архітектурою й довершеніс-
тю. Нікого не залишить байдужим  
відомий у світі Національний істо-
рико-етнографічний заповідник 
«Переяслав», який об’єднує май-
же 40 різноманітних музеїв. Обі-
йти їх  за день неможливо, про-
те варто  побачити  реконструк-
цію легендарної Битви за Дніпро, 
побувати в музеї «Заповіту» Та-
раса Шевченка, де багато арте-
фактів доби козацтва й  кімната, 
в якій Тарас написав «Заповіт», 
біла акація, посаджена Кобзарем 
біля будівлі на згадку про його пе-
ребування в місті. 

Подорож  Переяславом мож-
на обирати відповідно до інтере-
сів, оскільки в центрі міста  бага-
то тематичних музеїв. І звичайно, 
нікого не залишить байдужим му-
зей просто неба — Етнографіч-
ний музей народної архітектури 
та побуту Середньої Наддніпрян-
щини, де зібрано експонати сві-
тового значення. Хронологія цих 
експонатів охоплює часи  від до-
би міді та бронзи, скіфських по-
селень  до початку XX століт-
тя.  Українське село Середнього 
Придніпров’я кінця XIX — початку 
XX століття представляють експо-
нати в окремих тематичних музе-
ях: українських звичаїв та обря-
дів,  хліба,  рушника,  прикладно-
го мистецтва, історії православ-
ної церкви  та багатьох інших. А 
в центральній частині розташова-
но сільські будинки  різних верств 
населення: ткача, столяра, кова-
ля, гончара, грибника, пасічника 
і навіть священника. На терито-
рії музею є житло бідняка, серед-
няка, заможного селянина, хата 
вдови тощо. 

Одне слово, розповідати про 
багатство музейної Мекки Украї-
ни можна багато, але, як кажуть, 
краще раз побачити, ніж сто ра-
зів почути.
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В окупованому 
Донецьку українська 
вже не державна 

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр» 

ДЕУКРАЇНІЗАЦІЯ. Глава самопроголошеної «ДНР» Денис 
Пушилін напередодні зустрічі в нормандському форматі  за-
пропонував внести зміни до «Конституції ДНР» і позбавити 
українську мову статусу державної. Також є намір змінити по-
ложення в «Законі про освіту», відповідно до якого російська 
мова буде залишатися єдиною державною і обов’язковою в на-
вчальних закладах на окупованій території Донеччини. А ось 
українську надалі  можуть викладати тільки за бажанням бать-
ків школярів. Щоправда, не заперечується її використання в 
приватному спілкуванні. 

Українська мова почала зникати зі шкільної програми в 
«ДНР» ще 2014 року, хоча на папері вважалася однією з дер-
жавних. А нинішнє рішення Пушилін пояснює «необхідністю ін-
тенсивного інтеграційного процесу ДНР з Російською Федера-
цією». 

Тобто йдеться про спробу маріонеткової окупаційної влади 
зайвий раз довести свою відданість старшому брату із його 
відвертою антиукраїнською політикою. І мовною також, адже 
нещодавно в Женеві на форумі ООН укотре нагадали: у Росії, 
де мешкають понад два мільйони українців, немає жодної шко-
ли з українською мовою навчання.     

100-річчя Юрія Кнорозова відзначатимуть на державному рівні
Віктор КОЗОРІЗ 

для «Урядового кур’єра»

МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ. Ви-
датний український історик та ет-
нограф Юрій Кнорозов народив-
ся 1922 року на Харківщині в сели-
щі Південне. Навчався на історично-
му факультеті Харківського держав-
ного університету, потім — на істо-
ричному факультеті Московського 
держ університету. Широкому загалу 

ім’я Ю. Кнорозова стало відоме піс-
ля того, як він першим дешифрував 
систему письма майя. Його вважа-
ють  засновником  радянської шко-
ли майя ністики, а в Мексиці україн-
ському вченому навіть встановили 
два пам’ятники.

Перший заступник міністра освіти 
і науки України Юрій Полюхович, пе-
ребуваючи в Харкові з робочим ві-
зитом, повідомив, що нині прово-
дять роботу, щоб 100-річчя з дня 

народження Ю. Кнорозова в Укра-
їні відзначали на державному рів-
ні, а українська школа майяністи-
ки поповнювалася молодими вчени-
ми. У великій хімічній аудиторії Хар-
ківського національного університе-
ту імені Каразіна заступник міністра 
прочитав лекцію для студентів та ви-
кладачів, присвячену новітнім дослі-
дженням цивілізації майя та науко-
вому внеску в цю  справу Юрія Кно-
розова.

 Юрій Полюхович вважає себе по-
слідовником Юрія Кнорозова і також 
є одним із визнаних майяністів. По-
при зайнятість чиновницькою робо-
тою, він і далі досліджує культуру 
цивілізації майя та дешифрує давні 
символи цієї цивілізації, що збере-
глися до нашого часу. З наступного 
року раз на тиждень читатиме лекції 
в Київському національному універ-
ситеті ім. Т.Г. Шевченка, присвяче-
ні давнім цивілізаціям Мезоамерики. 

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2.. -3 +1.. +6 Черкаська 0.. -5 +1.. +6

Житомирська +2.. -3 +1.. +6 Кіровоградська 0.. -5 +1.. +6
Чернігівська +2.. -3 +1.. +6 Полтавська +1.. -4 +1.. +6
Сумська +1.. -4 0.. +5 Дніпропетровська +1.. -4 +1.. +6
Закарпатська -2.. +3 +1.. +6 Одеська +2.. -3 +3.. +8
Рівненська -1.. +4 +2 ..+7 Миколаївська +1.. -4 +3.. +8
Львівська 0.. +5 +2 ..+7 Херсонська -2.. +3 +3.. +8
Івано-Франківська -1.. +4 +2 ..+7 Запорізька +2.. -3 +1.. +6
Волинська -1.. +4 +2 ..+7 Харківська +2.. -3 0.. +5
Хмельницька +2.. -3 +1.. +6 Донецька +1.. -4 0.. +5
Чернівецька -2.. +3 +3.. +8 Луганська -1.. -6 0.. +5
Тернопільська -2.. +3 +2.. +7 Крим -1.. +4 +3.. +8
Вінницька +1..-4 +1.. +6 Київ -1.. +1  +3.. +5

Укргiдрометцентр

Магнетизм малих міст
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