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СТЕПАН ПОЛТОРАК:
«Тенденцій  

до покращення воєнно-
політичної ситуації 

немає, оскільки РФ 
нарощує військові 

угруповання на 
кордоні України».

Індекс будівельної 
продукції — майже 125%

РІВНЯННЯ НА ЛІДЕРІВ. За підсумками перших трьох місяців 
2019 року підприємства України виконали будівельні роботи на су-
му 26,5 мільярда гривень. Індекс будівельної продукції щодо анало-
гічного періоду 2018 року становить 124,3%. Про це повідомив за-
ступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства Лев Парцхаладзе.

«У 2019 році будівельна галузь зростає. За підсумками І кварта-
лу вже виконано робіт на 24% більше, ніж за такий самий період то-
рік», — сказав він.

За підсумками звітного періоду індекс будівництва інженерних 
споруд становить145,2%, будівель — 109,8% (житлових — 91,8%, 
нежитлових – 133%), повідомляє Мінрегіон.

У розрізі регіонів лідерами за обсягами виконання будівельних 
робіт стали Дніпропетровська (3,6 мільярда гривень), Харківська 
(2,9 мільярда) та Одеська (2 мільярди гривень) області, а також міс-
то Київ (6,5 мільярда гривень). Їх упевнено наздоганяє Львівщина 
(1,7 мільярда гривень).

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення 
становили 79,6% загального обсягу виробленої будівельної про-
дукції, капітальний і поточний ремонти — 11,5% та 8,9% відповідно.

2800 громадян РФ 
з початку року не пустили на  територію 
України прикордонники. А потік росіян, 

які бажають потрапити до нас, з 2014 
року зменшився майже втричі

ТЕНДЕНЦІЇ. Розмір орендної плати за земельні паї зростатиме, 
тому що аграрний бізнес став високоприбутковим

Конкуренція за землю: 
хто виграє?

Міністр оборони про необхідність подальшого 
збільшення спроможностей ЗСУ
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ДОСВІД

На Київському суднобудівному 
підприємстві ПАТ «Завод «Кузня 
на Рибальському» спустили 
на воду перший середній 
розвідувальний корабель для ВМС

ФОТОФАКТ

Кремінній на Луганщині 
вдалось істотно 
збільшити бюджет 
завдяки участі  
у грантових програмах
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Молодь має бачити перспективу в державі  
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Міністерство освіти і науки презентувало новації випускної 
та вступної кампаній  

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Перше після завершення пре-
зидентських перегонів за-

сідання уряду Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман почав із 

заяви: «Вільними й демокра-
тичними виборами Україна до-
вела, що є країною з європей-
ськими цінностями та незмінни-
ми пріоритетами». Він зазначив, 
що в суспільстві є запити на при-
швидшення змін. 

«Уряд робитиме все, щоб влас-
ними діями відповідати цим за-
питам. Але щоб забезпечува-
ти стабільність і розвиток, важ-
ливо мати гнучку систему ухва-
лення рішень, яка не гальмува-
тиме країну. Необхідно внести 

зміни до законодавства для при-
скорення процедури ухвалення 
урядових рішень. Потрібно за-
хищати реформи, які вже втілю-
ють. Це нелегкі завдання, та ми 
здатні професійно й морально 
впоратися з ними і розбудовува-

ти сильну Україну», — конста-
тував глава уряду. 

Він зауважив, що НАК «На-
фтогаз України» нарешті почула 
уряд і зменшила з 1 травня 
ціну газу на 300 гривень за 
тисячу кубометрів. 
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оголошення
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
(Унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу  

на довкілля планової діяльності 20194223493/10712)
Приватне підприємство «Аграрна компанія 2004»,  

код ЄДРПОУ 33007579,
інформує про намір провадити планову діяльність  

та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
31222, Хмельницька обл.,  Волочиський р-н, с. Попівці,  
вул. Шкільна, 34а, контактний телефон (03845) 3-54-21.

2. Планова діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планова діяльність, її характеристика.
Технічна альтернатива 1.
По даному типу технологічної альтернативи використовується дат-

ська технологія вирощування свиней. У відповідності до проекту перед-
бачається будівництво плівкових лагун закритого типу V=1х21000 м3, 
V=1х7000 м3, V=1х20000 м3. Гноєсховище закритого типу призначене 
для накопичення і зберігання нерозділеного, безпідстилкового гною. 
Видалення гною із свиноферми здійснюється самопливною каналі-
зацією до гноєсховища. Проектом передбачено земляне частково за-
глиблене гноєсховище — три котловани загальним корисним об’ємом 
48000м3. Глибина котловану 3,0-5,0м від планувальних відміток землі. 
По периметру насипу влаштовується анкерна траншея для анкеруван-
ня протифільтраційної плівки та плівки покриття. Гідроізоляція гноєс-
ховища передбачена з плівки товщиною 1,5 мм. Ґрунт що залягає під 
плівкою ущільнюється віброкотками та вібротрамбовками. Корисний 
об’єм гноєсховищ складає V=1х21000 м3, V=1х7000 м3, V=1х20000 м3. 
Відвід забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюється 45-
ти вентиляційними отворами. Територія розташування гноєсховищ не-
підтоплювана.

Відповідно до проекту передбачається будівництво свинокомплексу 
де утримуватиметься до 626 свиноматок, загальна потужність комп-
лексу складає 11900 гол/рік. Період утримання свиней  в приміщен-
нях комплексу складає 365 днів/рік. Приміщення свинокомплексу бу-
дуть обігріватися опалювальними котлами типу «Ютем» на паливі з 
соломи. Для забезпечення зоологічних та санітарних умов повітряного 
середовища тваринницьких приміщень комплексу призначена загаль-
но обмінна припливно-витяжна вентиляція з механічним та природ-
ним спонуканням. Видаленням шкідливостей та надлишкової тепло-
ти з приміщення здійснюється за допомогою вентиляторів FC063. Сис-
тема вентиляції в свинарнику контролюється комп’ютером мікроклі-
мату. Очистка витяжного повітря загально обмінної вентиляції не пе-
редбачається. Даний варіант розглядається як основний оскільки він є 
більш ефективний в плані екології та економічно вигідний хоча і більш 
затратний по трудових ресурсах. 

Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи 2 розглядалась канадська  техно-

логія вирощування свиней. Та оскільки ця технологія потребує біль-
ших площ для утримання того ж поголів’я, що і при датській техно-
логії, і має значно менше можливостей контролювати мікроклімат в 
свинокомплексі, а також необхідність влаштовувати відкриті площад-
ки для зберігання нерозділеного гною дана технічна альтернатива не 
розглядається. 

3. Місце провадження планової діяльності, територіальні альтерна-
тиви

Місце провадження планової діяльності:
Територіальна альтернатива 1.
Свинокомплекс на території Гвардійської сільської ради Хмель-

ницького району Хмельницької області біля с.Гвардійське (кадастро-
вий номер 6825081500:06:009:0007). Дана територіальна альтернати-
ва є основною оскільки на даний час перебуває у приватній власності 
ПП «Аграрна компанія 2004». Цільове призначення даної ділянки дає 
змогу розташувати планову діяльність підприємства. Санітарно-захис-
ні зони відповідають плановій діяльності і забезпечують виконання 
екологічних вимог до даного виробництва. По даній земельній ділянці 
виконано детальний план територій з проведенням громадських слу-
хань з позитивним висновком.

Територіальна альтернатива 2.
Свинокомплекс на території Гвардійської сільської ради Хмельниць-

кого району Хмельницької області біля с.Райківці. Враховуючи відпо-
відність планової діяльності існуючій схемі генеральних планів та пла-
ну зонування території, невідповідність санітарно-захисних зон, а та-
кож складності рельєфу території, дана територіальна альтернатива 
не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
В соціальному плані реалізація проектних рішень має позитивне 

значення: покращується екологічний стан, створюються нові робочі 
місця, забезпечується зайнятість місцевого населення, покращують-
ся умови, в тому числі і матеріальні, життєдіяльності мешканців ближ-
ніх населених пунктів. Плануються додаткові грошові надходження до 
бюджетів усіх рівнів. Виробництво повністю автоматизоване і механі-
зоване, що свідчить про поліпшення умов праці обслуговуючого пер-
соналу і про високий рівень безпеки експлуатації вибухонебезпечно-
го виробництва. У проекті передбачаються заходи, які вимагаються 
правилами і нормами безпеки праці, дотримання якої забезпечує нор-
мальну і безпечну роботу тваринницького комплексу. В цілому сви-
нокомплекс потужністю 11900 голів в рік забезпечить розмноження 
високопородного поголів’я, дасть змогу одержання та вирощування 
молодняка для забезпечення тваринницьких комплексів Хмельниць-
кої області.

5. Загальні технічні характеристики, в тому числі параметри плано-
вої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг, виробництва тощо)

Свинокомплекс потужністю 11900 голів в рік та 626 свинома-
ток. Плівкові гноєсховища закритого типу загальним корисним 
об’ємом 48000 м3. Корисний об’єм гноєсховищ складає V=1х21000 м3, 
V=1х7000 м3, V=1х20000 м3. 

6. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за альтернати-
вами:

щодо технічної альтернативи 1.
• клімат і мікроклімат: викиди парникових газів — азоту оксиду, ді-

оксиду вуглецю та метану;
• повітряне: на стадії експлуатації викиди забруднюючих речовин 

— пил шерстяний, мікроорганізми, меркаптани(по метилмеркаптану), 
аміни (по диметиламіну), аміак, сірководень, карбонові кислоти(по ка-
проновій кислоті), карбонільні з’єднання (по альдегіду пропіоновому), 
сульфіди (по диметилсульфіду), феноли (по фенолу), діоксид азоту, 
оксид вуглецю. Очікувані концентрації забруднюючих речовин  в при-
земному шарі атмосфери не перевищують нормовані показники;

• акустичний вплив — допустимі рівні шуму;
• на водні ресурси: вплив пов’язаний з використанням води на гос-

подарсько — побутові та виробничі потреби. Водозабір — існуючі 
джерела водопостачання (одна свердловина підземної води). Витра-
ти води (за дозволом на спецводокористування) складає 175,2 м3/добу 
(63,948 тис. м3/рік). Господарсько-побутові стічні води відводяться на 
локальні очисні споруди типу «Джерело» (сертифіковані на терито-
рії України) з подальшим відведенням у резервуар після якого перед-
бачено використання для технічних потреб комплексу (полив газонів, 
миття обладнання тощо). Відведення виробничих стічних вод здійсню-
ється в гноєсховища з наступним вивезенням на поля компостуван-
ня. Скидів промислових та побутових стоків у водні об’єкти не про-
гнозується; 
• ґрунти: незначне навантаження на ґрунти, що не призведе сут-

тєвих змін у геологічному та структурно-тектонічному устрою, який 
склався в даній місцевості;
• на земельні ресурси: відведення додаткової земельної ділянки не-

потрібно;
• рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: у зв’язку з тим, що 

планова діяльність здійснюється на території колишнього аеродрому 
малої сільськогосподарської авіації, виснаження чи деградації сфор-
мованих в даній місцевості рослинних та фауністичних співтовариств 
в результаті планової діяльності не очікується. Зелені насадження 
не зноситимуться, оскільки повністю відсутні на території забудови. 
Об’єкти ПЗФ на даній території відсутні;
• навколишнє соціальне середовище (населення): проектована ді-

яльність не змінить сформовану інфраструктуру соціального середо-
вища та умови проживання населення. Позитивно вплине на створен-
ня додаткових 41 робочих місць;
• навколишнє техногенне середовище: навантаження на об’єкти 

техногенного середовища не перевищують показників, що нормують-
ся. Вплив на об’єкти в зоні спостереження не викликатиме жодних об-
межень у їх діяльності.

Способи утилізації рідких та твердих відходів, що утворюються на 
об’єкті, забезпечать подальшу переробку, мобілізацію для тимчасово-
го їх зберігання на підприємстві та подальшу їх передачу спеціалізова-
ним (ліцензованим) організаціям для зберігання тазахоронення. Пово-
дження з загальновиробничими та побутовими відходами здійснюва-
тиметься відповідно до діючих екологічних та санітарних вимог.

За діючим природоохоронним законодавством усі різновиди впли-
вів повинні обмежуватись санітарно-захисною зоною споруд, не пере-
вищувати фонові гранично допустимі концентрації та не спричиняти 
розвиток захворюваності населення.

щодо технічної альтернативи 2
не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1 
- містобудівні умови і обмеження
- розмір санітарно-захисної зони;
- протипожежні розриви між будівлями і спорудами.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за аль-

тернативами:
щодо технічної альтернативи 1 
• застосовується обладнання, що відповідає сучасному технічному 

рівню;
• занулення електроустановок;
• захист персоналу від статичної електрики та короткого замикання;
• систематичний профілактичний огляд технічного стану облад-

нання і перевірка справності захисних пристроїв обертових та рухо-
мих частин, захисних екранів, а також пристроїв, які підводять струм 
живлення;
• забезпечення вибухо-небезпеки відповідно з категорією виробни-

цтва і вимогами ДБН;
• забезпечення робітників індивідуальними засобами захисту, від-

повідним спец.одягом та спец.взуттям;
дотримання правил збирання та тимчасового зберігання відходів 

виробництва, своєчасний їх вивіз або передача на утилізацію чи за-
хоронення.

щодо технічної альтернативи 2
не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
• компонування технологічного обладнання з врахуванням вимог 

техніки безпеки і виробничої санітарії
• огородження конструкцій і обладнання у небезпечних місцях
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
В процесі будівництва буде відбуватись тимчасовий вплив на навко-

лишнє природне середовище шляхом забруднення повітряного басей-
ну пилом та продуктами спалювання пального при роботі будівельних 
машин, автотранспорту, при проведенні зварювальних та фарбуваль-
них робіт. Можлива шкідлива дія на ґрунт(земляні роботи, складуван-
ня матеріалів, підземні води(дренаж можливих аварійних розливів на-
фтопродуктів, токсичних речовин). Крім того, утворюватимуться буді-
вельні відходи та сміття  від прибирання території.

В процесі нормальної експлуатації(планової діяльності) основними 
джерелами негативного впливу є: 
• На атмосферне повітря: викиди забруднюючих речовин в атмос-

ферне повітря від організованих лінійних джерел: тваринницькі примі-
щення(6 шт.) для утримання, вирощування та відгодівлі свиней, а та-
кож місця зберігання гною (3 лагуни) та два твердопаливні водогрій-
ні котли. Аварійні і залпові викиди, в наслідок яких приземні концен-
трації забруднюючих речовин можуть досягти рівня небезпечного для 
здоров’я людей, не передбачається, і ймовірність їх виключається.
• На водні ресурси: відведення виробничих стічних вод здійсню-

ється з гноєсховища з наступним вивезенням на поля компостування. 
Можливість скидання господарсько-побутових та виробничих стічних 
вод в водні об’єкти виключена.
• На ґрунти:  основними джерелами утворення відходів є: експлу-

атаційна діяльність комплексу в нормальному режимі (тех.процеси 
утримання, вирощування та відгодівлі свиней); життєдіяльність персо-
налу; експлуатація будівель і споруд. 
• На фауну і флору:  силові електророзподільні мережі, групові 

електрощити з автоматичними вимикачами, електрозахисту, робочо-
го та аварійного освітлення.

При нормальній експлуатації об’єкта забудови потенційну небезпе-
ку для навколишнього природного середовища може мати шумовий 

вплив, який чинитимуть автотранспортні засоби, окреме обладнання 
та устаткування.

щодо технічної альтернативи 2
не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
здійснення запланованої діяльності в межах існуючої земельної ді-

лянки не спричинить значного негативного впливу на оточуюче сере-
довище та здоров’я населення.

щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається.
9. Належність планової діяльності до першої чи другої категорії ви-

дів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля 
та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт 
і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Друга категорія: п.2, частина 3, стаття 3 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля».

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

Транскордонний вплив відсутній.
11. Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 

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

лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності 
з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 
23 травня 2017 року.

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

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

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

- проведення громадського обговорення планової діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

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

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

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планової діяльності, зазначеного в п.14 цього повідо-
млення;

- у висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, ви-
ходячи з оцінки впливу на довкілля планової діяльності та визначає 
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати планову діяльність без оцінки впливу 
на довкілля та отримання рішення про провадження планової діяль-
ності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можли-
вість громадськості для участі в такій процедурі, зокрема на стадії об-
говорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на ста-
дії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарю-
вання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту протягом щонайменше 25 
робочих днів громадськості надається можливість надати будь-які за-
уваження і пропозиції до звіту про оцінку впливу на довкілля та плано-
вої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Деталь-
ніше про процедуру громадського обговорення звіту про оцінку впли-
ву на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громад-
ського обговорення.

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

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлен-
ня на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органові, зазначеному у п.15 цього по-
відомлення, зауваження і пропозиції до планової діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля (зазначений на першій сторін-
ці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та роз-
гляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості во-
ни будуть розміщенні в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з 
дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм-
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на 
довкілля зобов’язаний повністю врахувати,врахувати частково або об-
ґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, і надані 
в процесі громадського обговоренняобсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту про оцінку впливу 
на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля.

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

нової діяльності буде:  Дозвіл на виконання будівельних робіт, що ви-
дається Управлінням Державної архітектурно – будівельної інспекції у 
Хмельницькій області        

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

Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької облас-
ної державної адміністрації, 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70, 
е-mail: eko.khm.adm@ukr.net, тел. (0382) 65-69-59, Шибецька Валенти-
на Олександрівна.

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових (річних) загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 
ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА»

Повне найменування товариства:
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА», код 

ЄДРПОУ 39994993 (далі по тексту також Товариство)

Місцезнаходження Товариства згідно його статуту:
Україна, 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 33А.

Шановні учасники!
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА» (на-

далі ТОВ «ІКПОБ» або Товариство) повідомляє Вас, що 29 травня 2019 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 03057, м. Київ, вул. 
Дегтярівська, буд. 33А відбудуться чергові загальні збори учасників Товариства.

Реєстрація учасників та їх представників для участі у чергових загальних зборах Учасників відбудеться 29 травня 2019 року з 
09.00 год. до 09.50 год. за адресою: Україна, 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 33А.

Для участі у загальних зборах учасникам необхідно мати при собі паспорт, а представникам учасників – паспорт та довіреність на 
право представляти інтереси учасника на загальних зборах учасників, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. 

В реєстрації учасника (його представника) для участі у загальних зборах Учасників може бути відмовлено у разі відсутності в учас-
ника (його представника) документів, які ідентифікують особу учасника (його представника), а в разі участі представника учасника – 
також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах учасників Товариства.

29 травня 2019 року ознайомлення учасників з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, від-
бувається у місці проведення загальних зборів учасників. 

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний чергових загальних зборів учасників):

1. Затвердження  порядку денного чергових загальних зборів учасників Товариства. 
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. 

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
3. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2018 рік. Прийнят-

тя рішення про виплату/невиплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів, а також визначення порядку та строку їх виплати.
4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та затвердження нової редакції Стату-

ту Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого Генерального директора Товариства та обрання (призначення) но-

вого Генерального директора Товариства.
7. Про надання згоди Генеральному директору на укладення від імені Товариства договорів субпідряду, згідно переліку (Додаток 

№1) та надання повноважень на підписання цих договорів.
8. Про надання повноважень на проведення державної реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ТОВ «ІНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА» (тис. грн.)

Найменування показника 2017 рік 2018 рік
Усього активів  13 264,9 15 946,0
Основні засоби  та інвестиційна нерухомість 2 198,7 1 261,7
Довгострокові фінансові інвестиції  0,0 0,0
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість  4 526,0 7 000,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 466,6 7 246,2
Нерозподілений прибуток 180,9 658,3
Статутний капітал 40,0 40,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 13 034,0 15 237,7
Чистий прибуток (збиток) 1 006,3 530,1

Телефон для довідок: (097) 963-63-85

Повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «ГАРАНТСПЕЦСЕРВІС» 
(надалі по тексту ПрАТ «ГАРАНТСПЕЦСЕРВІС» або Товариство), міс-
цезнаходження якого: 02099, місто Київ, вулиця Борис-
пільська, будинок 9, повідомляє, що 21 травня 2019 
року о 12.00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Бо-
риспільська, будинок 9, корпус 57, 1 поверх, відбу-
дуться позачергові загальні збори акціонерів  від-
повідно до статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»  
з наступним порядком денним: 

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних 
зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання секретаря позачергових загальних зборів 
акціонерів Товариства.

3. Прийняття рішень з питань проведення позачерго-
вих загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Звіт ліквідаційної комісії ПрАТ «ГАРАНТСПЕЦСЕРВІС». 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження ліквідаційного балансу Товариства.
6. Про надання повноважень на підписання ліквідацій-

ного балансу ПрАТ «ГАРАНТСПЕЦСЕРВІС».
7. Про заходи щодо завершення процедури ліквідації 

ПрАТ «ГАРАНТСПЕЦСЕРВІС».
Реєстрація акціонерів (їх представників) на річних за-

гальних зборах акціонерів буде здійснюватися в день 
проведення загальних зборів за адресою їх проведення 
з 11.00 години до 11.50 години в приміщенні, де прово-
дяться загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право  
на участь у позачергових загальних зборах — 15 травня 
2019 року. Для участі у позачергових загальних зборах 
акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу акціонера, таким документом є паспорт, представни-
ку акціонера — довіреність на участь у загальних зборах 
та документ, що посвідчує особу представника (паспорт 
представника).

Після отримання повідомлення про позачергові за-
гальні збори акціонери ПрАТ «ГАРАНТСПЕЦСЕРВІС» ма-
ють право ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного поза-
чергових загальних зборів. Ознайомлення буде здійсню-
ватись за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 
10.00. до 13.00 за попереднім записом (І поверх, кабінет 
Голови ліквідаційної комісії), починаючи з 30 квітня 2019 
року, а також в день проведення загальних зборів до їх 
початку. Відповідальною особою за ознайомлення акці-
онерів з матеріалами стосовно порядку денного загаль-
них зборів акціонерів є Голова Ліквідаційної комісії Това-
риства Білик Руслан Віленійович (телефон для довідок  
066 434 05 90).

Веб-сайт Товариства в мережі Інтернет, на 
якому розміщено інформацію про проведен-
ня позачергових загальних зборів акціонерів —  
http://emitent.tetra-studio.com.ua/gcs.

Ліквідаційна комісія
ПрАТ «Гарантспецсервіс»

Національний  банк  України
Звіт про фінансовий стан

(у мільйонах гривень)

№   
рядка Найменування статті 01.04.2019 01.01.2019

I. АКТИВИ
1 Кошти та депозити  

в іноземній валюті та 
банківських металах

89 572 116 681

2 Цінні папери нерези-
дентів

445 701 432 991

3 Авуари в СПЗ 46 100
4 Монетарне золото 27 985 27 752
5 Цінні папери України 355 188 361 436
6 Кредити банкам та іншим 

позичальникам
15 399 22 145

7 Внутрішній держав-
ний борг

1 857 1 834

8 Внески в рахунок кво-
ти МВФ

76 103 77 472

9 Основні засоби та нема-
теріальні активи

4 635 4 741

10 Інші активи 4 479 4 313
Усього активів 1 020 965 1 049 465

II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
11 Банкноти та монети в 

обігу 
375 400 400 119

12 Кошти банків 51 192 38 497
13 Кошти державних та ін-

ших установ
39 690 47 697

14 Зобов’язання з перера-
хування прибутку до бю-
джету

64 898 64 898

15 Депозитні сертифікати, 
що емітовані Національ-
ним банком України 

58 050 62 076

16 Кредити отримані 2 725 2 769
17 Зобов’язання перед 

МВФ, крім зобов’язань зі 
сплати внеску за квотою

208 791 217 300

18 Боргові зобов’язання на 
користь МВФ зі сплати 
внеску за квотою

76 093 77 462

19 Інші зобов’язання 800 1 213
Усього зобов’язань 877 639 912 031

III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
20 Статутний капітал 100 100
21 Загальні  та інші резерви 52 494 52 494
22 Резерви  переоцінки  

активів і зобов’язань
80 932 81 274

23 Нерозподілений  
прибуток

9 800 3 566

Усього власного капіталу 143 326 137 434
Усього пасивів 1 020 965 1 049 465

Голова                   Яків СМОЛІЙ
Головний бухгалтер —  
директор Департаменту  
бухгалтерського обліку       Богдан ЛУКАСЕВИЧ

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»   
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу управ-
ління

Балансоутримувач                               
(код за ЄДРПОУ, назва,  

юридична адреса, контактний 
телефон)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування
характе-
ристика 
об’єкта 

місцезнахо-
дження

вартість май-
на за не-

залежною 
оцінкою, грн. 

(без ПДВ)

Максималь-
но можли-
вий строк 

оренди

Мета використання

1 Міністерство  
енергетики  
та вугільної  

промисловості 
України

14309787, Державне підприєм-
ство «Східний гірничо-збагачу-
вальний комбінат», 52210,  
м. Жовті Води, вул. Горького, 2,                                 
тел. (05652)95945

Розподільний 
пристрій КРУ 
6/10 кВ  
комірка 9

Тип  
комірки   

К-26

Дніпропетров-
ська область,                        
м. Жовті Води, 
вул. Об’їзна, 9

105300 До 30 років Господарська діяль-
ність, пов’язана з ви-
робництвом електро-
енергії

2 Міністерство  
енергетики  
та вугільної  

промисловості 
України

14309787, Державне підприєм-
ство «Східний гірничо-збагачу-
вальний комбінат», 52210,  
м. Жовті Води, вул. Горького, 2,                                 
тел. (05652)95945

Розподільний 
пристрій КРУ 
6/10 кВ  
комірка 10

Тип  
комірки   

К-26

Дніпропетров-
ська область,               
м. Жовті Води, 
вул. Об’їзна, 9

105300 До 30 років Господарська діяль-
ність, пов’язана з ви-
робництвом електро-
енергії

3 Міністерство  
енергетики  
та вугільної  

промисловості 
України

14309787, Державне підприєм-
ство «Східний гірничо-збагачу-
вальний комбінат», 52210,  
м. Жовті Води, вул. Горького, 2,                                 
тел. (05652)95945

Розподільний 
пристрій КРУ 
6/10 кВ  
комірка 11

Тип  
комірки   

К-26

Дніпропетров-
ська область,                        
м. Жовті Води, 
вул. Об’їзна, 9

105300 До 30 років Господарська діяль-
ність, пов’язана з ви-
робництвом електро-
енергії

4 Міністерство  
енергетики  
та вугільної  

промисловості 
України

14309787, Державне підприєм-
ство «Східний гірничо-збагачу-
вальний комбінат», 52210,  
м. Жовті Води, вул. Горького, 2,                                 
тел. (05652)95945

Розподільний 
пристрій КРУ 
6/10 кВ  
комірка 12

Тип  
комірки   

К-26

Дніпропетров-
ська область,               
м. Жовті Води, 
вул. Об’їзна, 9

105300 До 30 років Господарська діяль-
ність, пов’язана з ви-
робництвом електро-
енергії

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за 
адресою: 52210, м. Жовті Води, вул. Горького, 2, тел. (05652)95945, Державне підприємство «Східний гірничо-збагачуваль-
ний комбінат». Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та міс-
цезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить кон-
курс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та ко-
мунального майна». 

Повістка про виклик
У провадженні Луцького міськрайонно-

го суду Волинської області знаходиться кри-
мінальне провадження, внесене до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за 
№12012020020000045 від 29 листопада 2012 
року про обвинувачення Жиліча Олександра 
Васильовича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, 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 Васи-
льовича, 08.02.1979 року народження, уро-
дженця м. Ківерці Волинської області, жи-
теля м. Луцьк, вул. Шота Руставелі, 11/77, у 
судове засідання, яке відбудеться 2 травня 
2019 року о 15 год. 30 хв. у приміщенні Луць-
кого міськрайонного суду Волинської облас-
ті за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 3, зал 
судових засідань № 2.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 297-5 КПК 
України, з моменту опублікування повістки 
про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження, 
підозрюваний (обвинувачений) вважається 
належним чином ознайомленим з її змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду, кри-
мінальне провадження здійснюватиметься за 
відсутності обвинуваченого (in absentia) у по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя Я. Д. Артиш

У провадженні Бердянського міськрайон-
ного суду Запорізької області знаходить-
ся обвинувальний акт у кримінальному про-
вадженні відносно Маманазарова І. А. за об-
винуваченням у вчиненні кримінального пра-
вопорушення (злочину), передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Мамана-
заров Ігор Алімович, 22.05.1964 р.н., у судове 
засідання, яке призначене на 14 год. 00 хв. 3 
червня 2019 року та відбудеться в приміщен-
ні Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області за адресою: вул. Консульська, 
64, м. Бердянськ, Запорізька область.

Суддя Морока С. М.

Атестат та додаток з оцінками 

КВ №23343939 від 21.06.2003 р., 

видані гімназією №56 м. Києва 

на ім’я Супрун Тетяни Миколаївни, 

вважати втраченими.

Вважати недійсним 

судновий квиток на судно «Bark ВТ-290», 

№ 1256 на ім’я Гончара Захарія Івановича, 

у зв’язку з пожежею.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обви-
нуваченого Нєвойту Віталія Олександровича, 02.05.1991 р.н. (міс-
це проживання: Донецька обл., Волноваський район, с. Валер’янівка, 
вул. Шевченка, 7), у судове засідання в кримінальному проваджен-
ні № 1-кп/328/35/19 (справа № 161/5452/18), внесеному 19.08.2014 
року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 12014050380001088 за обвинуваченням Нєвойти В. О. у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 10.05.2019 року о 09.30 годині в залі судового за-
сідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимир-
ська, 28. У разі неявки обвинуваченого Нєвойти В. О. кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за його відсутності. 

Колегія суддів: головуючий суддя Новікова Н. В., судді Коваленко П. Л., 
Курдюков В. М.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL8N01967-GL8N01968, GL8N01840-GL8N01841 
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

21.05.2019

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/ 
118-delta/42352-asset-sell-id-195913,  
42326-asset-sell-id-195601

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

Номер лота: GL22N02317
Короткий опис активів (майна) в лотах: Нерухомість за адресою: м. Конотоп,  

пр. Червоної Калини (Леніна), 24-а,  
та основні засоби в кількості 255 одиниць

Електронна адреса для доступу до від-
критих торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону: 

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аук-
ціону)/електронного аукціону: 

22.05.2019

Час проведення відкритих торгів (аукці-
ону)/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/42361-asset-sell-id-195944

Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «Укргазпромполіс» (код 21664129)  повідо-
мляє, що 10 квітня 2019 року на засіданні Наглядової Ради було прийнято рішення припинити стра-
хову діяльність згідно з КВЕД 65.12 — інші види страхування, крім страхування життя (основний), 
та КВЕД 65.20 — перестрахування,  виключити ці види діяльності Товариства шляхом внесення змін 
до ЄДР в органах державної реєстрації та надати заяви до Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про анулювання ліцензій на страхову діяль-
ність та виключення Товариства з державного реєстру фінансових установ.

Голова Правління  І. І. Сухина

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Нікітін Олексій Олександрович, 19.09.1976 року народження, відповідно до  

ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в судове засідання на 11 год. 00 хв. 13 травня  
2019 року до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький,  
вул. Героїв Майдану, 54, каб. 203, головуючий суддя Піндрак О. О., судді Антонюк О. В., Трембач O. Л., 
конт. тел. (0382) 76-28-40), для проведення судового розгляду у кримінальному провадженні  
№ 22015240000000042 про обвинувачення Нікітіна Олексія Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК Укра-
їни.

Втрачене свідоцтво на право власності на жит-
ло р.№5-96-73117НИ від 21.02.1996 р. на 66/100 
частини квартири та 34/100 частини квартири за 
адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників, 63, кв. 
29, видане ХМЦПДЖФ на підставі договору купів-
лі-продажу від 13.11.1996 р., посвідченого 11-ю 
ХДНК р.№4-3209 на ім’я Демянчука Валерія Сер-
гійовича, Демянчук Наталії Миколаївни, Демянчу-
ка Костянтина Валерійовича, вважати недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 26 КвіТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +5 +10 +20 +25 Черкаська +5 +10 +20 +25
Житомирська +6 +11 +21 +26 Кіровоградська +5 +10 +20 +25
Чернігівська +4 +9 +20 +25 Полтавська +6 +11 +20 +25
Сумська +5 +10 +20 +25 Дніпропетровська +7 +12 +21 +26
Закарпатська +9 +14 +23 +28 Одеська +5 +10 +17 +22
Рівненська +7 +12 +21 +26 Миколаївська +5 +10 +18 +23
Львівська +8 +13 +22 +27 Херсонська +5 +10 +19 +24
Івано-Франківська +8 +13 +22 +27 Запорізька +5 +10 +20 +25
Волинська +8 +13 +22 +27 Харківська +7 +12 +20 +25
Хмельницька +7 +12 +21 +26 Донецька +7 +12 +20 +25
Чернівецька +7 +12 +21 +26 Луганська +6 +11 +20 +25
Тернопільська +7 +12 +21 +26 Крим +5 +10 +16 +21
Вінницька +5 +10 +20 +25 Київ +7 +9 +22 +24

Укргiдрометцентр

Писанки на всі смаки 
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ВЕЛИКОДНІ РОЗВАГИ. Стилізована писанка із сіна, а також кар-
касна, оздоблена яскравими жовтими квітами, всередині якої малень-
кі писаночки, й експозиція з куркою і крашанками — такі експонати пре-
зентували працівники Уманського краєзнавчого музею на фестивалі 
«Уманська писанка-2019». А викладачі Уманської дитячої школи мис-
тецтв Ганна Юрійчук, Зоя Шишковська та Марина Довгань представили 
гігантську великодню писанку із сакральним змістом, розписану власно-
руч. Заввишки вона близько півтора метра, у діаметрі — більш як метр. 

Уманців та гостей міста привабила цікава фестивальна програма: 
арт-виставка, виставка-ярмарок великодньої атрибутики, різноманітні 
майстер-класи для дітей і дорослих, у яких узяли участь заклади освіти 
і культури, управління праці та соціального захисту населення, громад-
ські організації, майстри декоративно-прикладного й ужиткового мисте-
цтва. Упродовж заходу ведучі розповіли присутнім про традицію святку-
вання в Україні одного з найважливіших християнських свят — воскре-
сіння Сина Божого ісуса Христа.

На клумбах Харкова 
посадять 2 мільйони квітів

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ОЧЕЙ ЗАЧАРУВАННЯ. 
Щойно весняне сонце обі-
г ріло верхні шари ґрунту, 
харків’яни, як і щороку, взя-
лися за заквітчання міста. 
Садили квіти в парках, скве-
рах і на меморіалах міста. 
Тепер працівники спеціалі-
зованого комунального під-
приємства «Харківзеленбуд» 
оформляють чотири клум-
би коло пам’ятника Тарасові 
Шевченку.

Як повідомила началь-
ник виробничої дільниці СКП 
«Харківзеленбуд» Юлія За-
харченко, біля підніжжя мо-
нумента вже давно поса-
дили віолу, а тепер на сек-
торах навколо пам’ятника 
з’являться альтернантера і 
червона петунія. З приблиз-
но 9 тисяч квітів створять 
тематичні малюнки — гіл-
ки рослин. Завершити робо-
ти планують протягом тиж-
ня, після чого оформлюва-
тимуть квітники на алеї за 
пам’ятником, де посадять 
петунії, тагетис та ахиран-
тес. У саду Шевченка роз-
пускаються червоні й жовті 
тюльпани, які ще місяць-пів-

тора радуватимуть харків’ян 
і гостей міста.

На проспекті Незалежнос-
ті, біля пам’ятника засновни-
кам Харкова, висадять близь-
ко 30 тисяч зеленого і черво-
ного колеусу, петуній і таге-
тиса. Начальник виробничої 
дільниці зазначила, що всі ці 

квіти потребують уваги та до-
гляду. У спекотні дні їх поли-
вають щодня, а в умовах нор-
мальної температури — че-
рез день-два.

Як повідомив заступник ди-
ректора СКП «Харківзелен-
буд» Андрій Дронь, у місті вже 
висаджено близько 30 тисяч 

квітів. Озеленювачі прикра-
шають пам’ятники ліквідато-
рам аварії на Чорнобильській 
АЕС, меморіали загиблим у 
Другій світовій війні, а також 
центральні магістралі та ву-
лиці міста. Усього в Харкові 
планують посадити 2 мільйо-
ни квітів.
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Конкурс юних талантів назвав нові імена
Павло ЛАРІОНОВ, 

заслужений працівник 
культури України, 

для «Урядового кур’єра»

КУЛЬТУРА. в Українсько-
му фонді культури імені Бо-
риса Олійника відбувся все-
український конкурс юних та-
лантів. він має на меті підтри-
мати фахове становлення та-
лановитої молоді 6—20 ро-
ків у різних номінаціях і жан-
рах: літературі, вокалі, обра-
зотворчому мистецтві, народ-
ній творчості. За 30 років про-
грама відкрила широку доро-
гу у світ національного мис-
тецтва тисячам юних талан-
тів, які представляють Укра-
їну на багатьох міжнародних 
конкурсах і творчих форумах. 
Серед колишніх лауреатів — 
чимало заслужених і народ-
них артистів, солістів оперних 

театрів і провідних музичних 
колективів. 

Цьогорічна імпреза за участю 
юних майже з усіх областей Укра-
їни засвідчила, що наше мис-
тецьке джерело ніколи не вичер-
пається і не замулиться. вокаліс-
ти, піаністи, скрипалі, бандурис-
ти, баяністи й акордеоністи вір-
туозно виконували найскладніші 
твори вітчизняних і закордонних 
композиторів. Палкими оплеска-
ми вітали виконавицю народних 
пісень вікторію Горбатюк (дитя-
ча школа мистецтв, м. Славу-
та, Хмельницька область), Ми-
колу Мірошниченка (фортепіа-
но, музичне училище, м. Хар-
ків), бандуриста івана Корниць-
кого (студент ііі курсу Черні-
вецького коледжу мистецтв), 
баяніста Олександра Довгаля 
(дитяча музична школа №13, 
м. Київ), Мирослава василюка 
(ксилофон, музичне училище  

ім. в. Косенка, м. Житомир), 
акордеоніста Микиту Колес-
никова (музичне училище  
ім. М. Лисенка, м. Полтава). 
Усі вони стали лауреатами кон-
курсу.

Багато оригінальних робіт 
декоративно-прикладного та 
образотворчого мистецтва, 
виставлених в актовому за-
лі УФК, тішили око, захоплю-
вали по-дитячому свіжим, не-
упередженим світосприйнят-
тям. Членам журі нелегко бу-
ло обрати найталановитіших. 
«Пасхальний триптих» учени-
ці Кам’янець-Подільської ди-
тячої школи мистецтв Ангелі-
ни Няньчур (гаптування й аплі-
кація соломкою) зачаровує по-
гляд неймовірною досконаліс-
тю виконання, грою фарб і на-
ціональним орнаментом.

Серед багатьох творів кон-
курсної експозиції на особливу 

увагу заслуговує полотно «іва-
на Купайла» 13-річної вероні-
ки Петренко, учениці Коростен-
ської міської школи мистецтв. 
Прадавню традицію — пускан-
ня на воду віночків дівочої долі 
юна майстриня передала з ча-
рівним казковим ліризмом. 

Підбиваючи підсумки ювілей-
ного конкурсу «Нові імена», за-
ступник голови УФК  заслуже-
ний діяч мистецтв України та 
Польщі Микола Шелест висло-
вив щиру подяку на адресу ке-
рівників дитячих мистецьких і 
музичних закладів міста Киє-
ва, Житомирської, Полтавської, 
Львівської, Сумської, Черні-
вецької, Хмельницької та Хар-
ківської областей за організа-
цію участі у творчому змаган-
ні. Саме конкурсанти з цих об-
ластей вибороли найбільше на-
город у різних номінаціях кон-
курсу.

Сад Шевченка палахкотить червоними та жовтими тюльпанами, зігріваючи душі харків’ян

«Пасхальний триптих» Ангеліни Няньчур

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емі-
тента, ідентифікаційний код 
юридичної особи, місцезна-
ходження, міжміський код і 
телефон емітента.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ  
КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», 
00191230, Південне шосе, 72,  
м. Запоріжжя, Заводський, Запорiзька 
область, 69008, (061) 218-33-01

2. Дата розкриття повно-
го тексту річної інформації 
у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії.

24.04.2019 року

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

www.zaporizhstal.com/

4. Найменування, ідентифіка-
ційний код юридичної особи - 
аудиторської фірми (П.І.Б. ау-
дитора - фізичної особи - під-
приємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності.

Приватне акціонерне товариство «КПМГ 
Аудит», 31032100

5. Інформація про загальні збори. Загальні чергові та позачергові 
збори у звітному періоді 2017 року не проводились через неприйнят-
тя Наглядовою радою ПАТ «Запоріжсталь» рішення про скликання 
загальних зборів акціонерів.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного 2017 року та 
попереднього року рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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