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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

21 січня  2019 року м. Київ № 82
Про реєстрацію кандидата на пост Президента України  

Шевченка Олександра Леонідовича на чергових виборах  
Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 17 січня 2019 року надійшли документи для реє-
страції кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента Укра-
їни 31 березня 2019 року Шевченка Олександра Леонідовича, висунутого 17 січня 
2019 року на ХVІІ З’їзді ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ 
— УКРОП».

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх від-
повідність вимогам Закону України «Про вибори Президента України».

Враховуючи викладене, відповідно до частини другої статті 103 Конституції Укра-
їни, статей 9, 10, пункту 7 частини другої статті 25, статті 44, частин першої — п’ятої 
статті 47, частини першої статті 49, статті 50, частин першої, другої, сьомої, дев’ятої 
статті 51 Закону України «Про вибори Президента України», керуючись стаття-
ми 11 – 13, пунктами 6, 11 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комі-
сію», Центральна виборча комісія ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Зареєструвати кандидата на пост Президента України на чергових виборах Пре-
зидента України 31 березня 2019 року:

Шевченко Олександр Леонідович, 1971 року народження, освіта вища, проживає 
в селі Поляниця міста Яремче Івано-Франківської області, народний депутат України, 
член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ — УКРОП», суб’єкт 
висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ — УКРОП».

2. Видати Шевченку О.Л. посвідчення кандидата на пост Президента України вста-
новленої форми.

3. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на пост 
Президента України Шевченка О.Л. у Центральній виборчій комісії з правом дорад-
чого голосу.

4. Цю постанову, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування, Шевченка О.Л. та посилання на відповідну інтер-
нет-сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на вико-
нання функцій держави або місцевого самоврядування, що містить електронну де-
кларацію зазначеного кандидата на пост Президента України, у триденний строк опу-
блікувати в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», а також оприлюднити на 
офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК
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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

21 січня  2019 року м. Київ № 86
Про реєстрацію кандидата на пост Президента України  

Насірова Романа Михайловича на чергових виборах  
Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 16 січня 2019 року громадянин України Насіров 
Роман Михайлович особисто подав заяву про самовисунення кандидатом на пост 
Президента України разом з доданими документами для реєстрації кандидатом на 
пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 
року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх від-
повідність вимогам Закону України «Про вибори Президента України».

Враховуючи викладене, відповідно до частини другої статті 103 Конституції Украї-
ни, статей 9, 10, пункту 7 частини другої статті 25, частини першої статті 44, статті 48, 
частини першої статті 49, статті 50, частин першої, сьомої, дев’ятої статті 51 Закону 
України «Про вибори Президента України», керуючись статтями 11 — 13, пунктами 
6, 11 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна вибор-
ча комісія ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Зареєструвати кандидата на пост Президента України на чергових виборах Пре-
зидента України 31 березня 2019 року:

Насіров Роман Михайлович, 1979 року народження, освіта вища, проживає в міс-
ті Києві, безпартійний, самовисування.

2. Видати Насірову Р.М. посвідчення кандидата на пост Президента України вста-
новленої форми.

3. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на пост 
Президента України Насірова Р.М. у Центральній виборчій комісії з правом дорад-
чого голосу.

4. Цю постанову, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування, Насірова Р.М. та посилання на відповідну інтер-
нет-сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на вико-
нання функцій держави або місцевого самоврядування, що містить електронну де-
кларацію зазначеного кандидата на пост Президента України, у триденний строк опу-
блікувати в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», а також оприлюднити на 
офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК
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ПОСИЛАННЯ 
на інтернет-сторінки Єдиного державного реєстру 

декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, 

що містять електронні декларації кандидатів 
на пост Президента України Шевченка О.Л., Насірова Р.М.

Шевченко О.Л.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/c2ef3269-5971-409d-8241-9386c58e4695 
Насіров Р.М.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/f580a34e-9dad-4018-af2b-1022c16bfb8a 
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оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство  
«Миколаївобленерго»

2. Ідентифікаційний код  
юридичної особи

23399393

3. Місцезнаходження 54017, м. Миколаїв,  
вул. Громадянська, 40

4. Міжміський код, телефон  
та факс

(0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14

5. Електронна поштова адреса kanc@energy.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для роз-
криття інформації

www.energy.mk.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення  
про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до п. 17.3.(29) Статуту АТ «Миколаївобленерго» до ви-
ключної компетенцiї Наглядової ради належить прийняття рiшення 
про надання згоди на вчинення значного правочину. Вiдповiдно до п. 
20.1.1. Статуту АТ «Миколаївобленерго» встановлено, що незалеж-
но вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земель-
них дiлянок та iншого нерухомого майна або основних засобiв Това-
риства. Рiшенням засiдання Наглядової ради АТ «Миколаївобленер-
го» вiд 17.01.2019 (протокол № 33) надано згоду на вчинення зна-
чного правочину, а саме: на укладення Додаткової угоди № 5 до До-

говору оренди примiщення б/н вiд 01.04.2011, укладеного мiж Това-
риством та ФОП Леликом Володимиром Романовичем, щодо продо-
вження строку дiї Договору оренди примiщення до 31.12.2019. Згiдно 
з цiєю Додатковою угодою встановлено, що Сторони дiйшли згоди 
продовжити строк дiї Договору на 1 рiк, виклавши пункт 11.1 роздiлу 
11 Договору у наступнiй редакцiї: «11.1. Цей Договiр дiє з моменту йо-
го укладання (пiдписання Сторонами та скрiплення їх печатками) до 
31.12.2019». Iншi положення Договору, якi не порушенi цiєю Додат-
ковою угодою, залишаються незмiнними i Сторони пiдтверджують по 
них свої зобов’язання. Орендна плата за перший мiсяць оренди ста-
новить 396.88 грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину становить 0.39688 тис. грн. Вартiсть активiв Това-
риства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1164060 тис. 
грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 0.000034%. На засiданнi Наглядової ради 
при прийняттi зазначеного рiшення присутнi 5 з 7 членiв Наглядової 
ради. Вiдповiдно до п. 17.11.5. Статуту Товариства засiдання Нагля-
дової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше поло-
вини членiв вiд загального складу Наглядової ради, кворум для при-
йняття рiшень наявний. «За» прийняття рiшення проголосували 5 
осiб, «Проти» — 0 осiб. Адреса сторiнки власного веб-сайту, на якiй 
розмiщений протокол засiдання Наглядової ради, на якому прийня-
те рiшення: https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcioner/
protokolnagladovarada/18-19/protokol33-17012019.pdf. 

Вiдповiдно до п. 17.3.(29) Статуту АТ «Миколаївобленерго» до ви-
ключної компетенцiї Наглядової ради належить прийняття рiшення 
про надання згоди на вчинення значного правочину. Вiдповiдно до п. 
20.1.1. Статуту АТ «Миколаївобленерго» встановлено, що незалеж-
но вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земель-
них дiлянок та iншого нерухомого майна або основних засобiв Това-
риства. Рiшенням засiдання Наглядової ради АТ «Миколаївобленер-
го» вiд 17.01.2019 (протокол № 33) надано згоду на вчинення значно-

го правочину, а саме: на укладення Додаткової угоди № 6 до Договору
оренди примiщення б/н вiд 16.02.2011, укладеного мiж Товариством та 
ФОП Друца Юлiєю Василiвною щодо продовження строку дiї Догово-
ру оренди примiщення до 15.12.2019. Згiдно з цiєю Додатковою уго-
дою встановлено, що Сторони дiйшли згоди продовжити строк дiї До-
говору на 1 рiк, виклавши пункт 11.1 роздiлу 11 Договору у наступнiй 
редакцiї: «Цей Договiр дiє з моменту його пiдписання та скрiплення пе-
чатками Сторiн (у разi наявностi) i дiє до 15.12.2019». Iншi положен-
ня Договору, якi не порушенi цiєю Додатковою угодою, залишаються 
незмiнними i Сторони пiдтверджують по них свої зобов’язання. Оренд-
на плата за мiсяць оренди становить 1200,00 грн. Ринкова вартiсть 
майна або послуг, що є предметом правочину, становить 1.2 тис. грн. 
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi 1164060 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.000103%. На засiданнi 
Наглядової ради, при прийняттi зазначеного рiшення присутнi 5 з 7 
членiв Наглядової ради. Вiдповiдно до п. 17.11.5. Статуту Товариства 
засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь 
бiльше половини членiв вiд загального складу Наглядової ради, кво-
рум для прийняття рiшень наявний. «За» прийняття рiшення прого-
лосували 5 осiб, «Проти» — 0 осiб. Адреса сторiнки власного веб-
сайту, на якiй розмiщений протокол засiдання Наглядової ради, на 
якому прийняте рiшення: https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/
KabAkcioner/protokolnagladovarada/18-19/protokol33-17012019.pdf.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством. 

2. Найменування посади О. П. Сивак
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

                 18.01.2019
(дата)

Втрачено свідоцтво про реєстрацію машини, серія EE № 032834, найменування — 

коток дорожній, марка спецтехніки Caterpillar СВ 24В, рік випуску 2014, заводський номер 

CATCB24BV46700140, двигун 1217Е003447, реєстраційний номер 66516АА, власник 

ТОВ з II «Цеппелін Україна ТОВ», втрачений документ вважати недійсним.

 Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань №40 29 січня 

2019 року о 12:30 год. відбудеться судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Ломаки Олександра Анатолійовича, 15 трав-
ня 1972 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений Ломака Олександр Анатолійович та захисник Берегович Оксана Олек-
сандрівна.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в су-
дове засідання. 

Справу розглядає колегія суддів у складі судді-доповідача Каленяка Р. А., суддів Іванченка Я. М., Бессараб Н. М.

https://public.nazk.gov.ua/declaration/f580a34e-9dad-4018-af2b-1022c16bfb8a
https://public.nazk.gov.ua/declaration/c2ef3269-5971-409d-8241-9386c58e4695



