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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 2 травня 2019 року
USD 2649.2737 EUR 2949.4364 RUB 4.0944 / AU 339504.42 AG 3938.15 PT 232606.23 PD 375667.01

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦВК ІНФОРМУЄ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ 

щодо офіційного оголошення результатів 
чергових виборів Президента України  

31 березня 2019 року
центральна виборча комісія на своєму засіданні  

30 квітня 2019 року відповідно до частини дванадцятої 
статті 73, частин першої, другої статті 84, частин шістнад-
цятої, сімнадцятої статті 85 Закону України «про вибори 
президента України», на підставі протоколів окружних 
виборчих комісій про підсумки повторного голосування  
21 квітня 2019 року з чергових виборів президента Укра-
їни 31 березня 2019 року в межах відповідних територі-
альних виборчих округів, у тому числі з поміткою «Уточ-
нений», та протоколу центральної виборчої комісії про 
підсумки повторного голосування 21 квітня 2019 ро-
ку з чергових виборів президента України 31 березня  
2019 року в межах закордонного виборчого округу вста-
новила результати повторного голосування 21 квітня  
2019 року з чергових виборів президента України  
31 бе рез ня 2019 року, про що склала відповід ний прото-
кол, а також відповідно до частини першої статті 86 цього 
Закону оприлюднила результати чергових виборів прези-
дента України 31 березня 2019 року.

До списків виборців на виборчих дільницях було вклю-
чено 30 105 004 виборці, з  яких у голосуванні взяли 
участь 18 491 837 виборців.

За кандидатів на пост президента України, включе-
них до виборчого бюлетеня для повторного голосування  
21 квітня 2019 року з чергових виборів президента Укра-
їни 31 березня 2019 року, подано таку кількість голосів 
виборців:

за ЗЕЛЕнСЬКОГО ВОЛОДиМиРА ОЛЕКСАнДРОВиЧА 
13 541 528 (тринадцять мільйонів п’ятсот сорок одна ти-
сяча п’ятсот двадцять вісім), що у відношенні до кількості 
виборців, які взяли участь у повторному голосуванні, ста-
новить 73,22 (сімдесят три цілих двадцять дві сотих) від-
сотка;

за пОРОШЕнКА пЕтРА ОЛЕКСІЙОВиЧА 4 522 450 
(чотири мільйони п’ятсот двадцять дві тисячі чотири-
ста п’ятдесят), що у відношенні до кількості виборців, 
які взяли участь у повторному голосуванні, становить 
24,45 (двадцять чотири цілих сорок п’ять сотих) відсотка.

Отже, за підсумками повторного голосування 21 квітня 
2019 року з чергових виборів президента України 31 бе-
резня 2019 року більшу кількість голосів виборців одер-
жав кандидат на пост президента України ЗЕЛЕнСЬКиЙ 
ВОЛОДиМиР ОЛЕКСАнДРОВиЧ.

таким чином, за підсумками повторного голосування 
21 квітня 2019 року з чергових виборів президента Укра-
їни 31 березня 2019 року обраним президентом Украї-
ни є кандидат на пост президента України ЗЕЛЕнСЬКиЙ  
ВОЛОДиМиР ОЛЕКСАнДРОВиЧ, 1978 року народжен-
ня, художній керівник тОВ «Квартал 95», проживає в міс-
ті Києві, безпартійний, суб’єкт висування – пОЛІтиЧнА 
пАРтІя «СЛУГА нАРОДУ».

ПОГОДА ВДОМА. Холодний дощовий циклон, який навідав Україну 
з Європи, відступив. Попереду — нові дощі, однак істотно 
потеплішає

«Валентин» пішов,  
а парасольку залишив

3 5  
 ДОКУМЕНТИ

Голова Держагентства з питань 
е-урядування Олександр Риженко: 
«Економічна вигода від розвитку 
сфери відкритих даних за кілька 
років може зрости до $1,4 млрд»

ДЕРЖАВНІСТЬ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до Державної 
цільової програми відновлення та 
розбудови миру в східних регіонах 
України»
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

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

Триває 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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оголошення
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність 
Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління                                               Михайльо В.В.
         (посада)                          (підпис)          (прізвище та ініціали керівника)
                                          М.П.                          25.04.2019
                                                                    (дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій  
з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК»
2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження

03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська,100
4. Ідентифікаційний код юридичної особи

23494714
5. Міжміський код та телефон, факс

044 490 46 00 044 490 46 01
6. Електронна поштова адреса

mail@alfabank.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2019

(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* - -

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці https://alfabank.ua/ru/investor-relations/
documents в мережі Інтернет 25.04.2019

(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата  
вчинення дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено  
повноваження)

Посада
Прізвище, ім’я, по бать-
кові або повне наймену-
вання юридичної особи

Ідентифікацій-
ний код юри-
дичної особи

Розмір частки в 
статутному капіта-

лі емітента  
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6

24.04.2019 припинено повнова-
ження

Голова Наглядової 
Ради Банку, неза-

лежний член (неза-
лежний директор) 

Шведлер Мартiн (Martin 
Schwedler) - 0

Зміст інформації:
24.04.2019 року рішенням Річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» (далi – Банк) 
припинено повноваження Голови Наглядової Ради Банку – Шведлера Мартiна (паспорт: P 7328703 виданий 05.08.2013 
Мунiципальною радою Вiдня MВA 19). Пiдставою для прийняття рiшення про припинення повноважень Шведлера 
Мартiна є переобрання складу Наглядової Ради. Шведлер Мартiн на посадi Голови Наглядової Ради Банку перебував з 
28.12.2017 року. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. 

24.04.2019 обрано

Член Наглядової 
Ради Банку, неза-

лежний член (неза-
лежний директор)

Шведлер Мартiн (Martin 
Schwedler) - 0

Зміст інформації:
24.04.2019 року рiшенням Річних Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» (далi - Банк) 
членом Наглядової Ради Банку, незалежним членом (незалежним директором) обрано Шведлера Мартiна (паспорт:  
P 7328703 виданий 05.08.2013 Мунiципальною радою Вiдня MВA 19). Посадова особа обрана строком на 3 роки.
Пiдставою для прийняття рiшення є пропозицiї акцiонерiв Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр) 
та MSP Stiftung (МСП Штіфтунг, Ліхтенштейн). Шведлер Мартiн часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв:
з 28.12.2017 по теперiшнiй час – Голова Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК»; 
з 28.11.2018 по теперiшнiй час – член Наглядової Ради АТ «УКРСОЦБАНК»;
з 01.02.2015 по теперiшнiй час – Arcus Advisors Gmbh (Австрiя), Керуючий партнер; 
з 15.02.2015 по 31.03.2018 – Lazard Freres (Францiя), Старший радник; 
з 01.08.2011 по 30.06.2014 – ТОВ «Райффайзен Інвестмент», Росія, Головний виконавчий директор 
з 01.04.2002 по 31.07.2011 – Raiffeisen Bank International (Австрiя), Член Правління

24.04.2019 обрано

Голова Наглядової 
Ради Банку неза-

лежний член (неза-
лежний директор)

Шведлер Мартiн  
(Martin Schwedler) - 0

Зміст інформації:
У зв’язку із обранням нового складу Наглядової Ради Загальними зборами акціонерів Банку 24.04.2019 року рiшенням 
Наглядової Ради (Протокол № 26) Акцiонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» (далi - Банк) Головою Наглядової Ради 
Банку обрано Шведлера Мартiна (паспорт: P 7328703, виданий 05.08.2013 Мунiципальною радою Вiдня MВA 19). По-
садова особа обрана строком на 3 роки. 
Шведлер Мартiн часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв:
з 28.12.2017 по теперiшнiй час – Голова Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК»; 
з 28.11.2018 по теперiшнiй час – член Наглядової Ради АТ «УКРСОЦБАНК»;
з 01.02.2015 по теперiшнiй час – Arcus Advisors Gmbh (Австрiя), Керуючий партнер; 
з 15.02.2015 по 31.03.2018 – Lazard Freres (Францiя), Старший радник; 
з 01.08.2011 по 30.06.2014 – ТОВ «Райффайзен Інвестмент», Росія, Головний виконавчий директор 
з 01.04.2002 по 31.07.2011 – Raiffeisen Bank International (Австрiя), Член Правління

24.04.2019 припинено повнова-
ження

Член Наглядової 
Ради Банку, пред-
ставник Ей-Бi-Ейч 
Юкрейн Лiмiтед 

Авен Пьотр Олегович 
(Petr Olegovich Aven) - 11.17

Зміст інформації:
24.04.2019 року рiшенням Річних Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» (далi - Банк) 
припинено повноваження члена Наглядової Ради Банку - Авена Пьотра Олеговича (паспорт: 45 04 160654 виданий 
05.12.2002 ВВС «Арбат м. Москви, код пiдроздiлу 772-111). Пiдставою для прийняття рішення про припинення повно-
важень Авена Пьотра Олеговича є переобрання складу Наглядової Ради. Авен Пьотр Олегович на посадi члена Нагля-
дової Ради Банку перебував з 03.08.2011 року. В статутному капiталi Банку опосередковано володiє 11.17 %, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

24.04.2019 обрано

Член Наглядової 
Ради Банку, пред-
ставник Ей-Бi-Ейч 
Юкрейн Лiмiтед 

Авен Пьотр Олегович 
Олегович (Petr Olegovich 

Aven) 
- 11.17

Зміст інформації:
24.04.2019 року рiшенням Річних Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства «Альфа-Банк» (далi - Банк) на 
пiдставi пропозицiї акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр), членом Наглядової Ради Бан-
ку обрано Авена Пьотра Олеговича (паспорт: 45 04 160654, виданий 05.12.2002 ВВС «Арбат м. Москви, код пiдроздiлу 
772-111). Посадова особа є представником акцiонера ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, зареєстрований в 
Республiцi Кiпр 4 листопада 2005 року, реєстрацiйний номер 167526, юридична адреса: Темiстоклi Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 
2-ий поверх, П.С. 1066, Нiкосiя, Кiпр), якому належить 90,1% акцiй Банку. Посадова особа обрана строком на 3 роки.
Авен Пьотр Олегович в статутному капiталi Банку опосередковано володiє 11.17 %, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв:
з 28.12.2017 по теперішній час – АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Член Наглядової Ради;
з 31.10.2016 по 07.02.2017 – ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), Член Наглядової Ради, в. т.ч. з 10.11.2016 по 07.02.2017 Голо-
ва Наглядової Ради;  
з 11.11.2015 по теперiшнiй час – LetterOne Investment Holdings S.A., Член Ради Директорiв;  
з 11.03.2015 по теперiшнiй час – ABH HOLDINGS S.A., Член Ради Директорiв, Голова Ради Директорiв;
з 01.12.2011 по 26.04.2014 – Всеросiйська громадська органiзацiя «Росiйський футбольний союз», Член Виконкому; 
з 25.10.2013 по теперiшнiй час - LetterOne Holdings S.A., Член Ради Директорiв;
з 03.12.2013 по теперішній час – Федеральне державне освітня установа вищої професійної освіти «Московський Держав-
ний Університет ім. М.В. Ломоносова», Член Ради з піклування;
з 03.08.2011 по 27.12.2017 – ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Голова Спостережної Ради;
з 20.07.2011 по теперішній час – Некомерційне партнерство «Російська рада з міжнародних справ», член Президії;
з 02.07.2007 по 04.07.2017– Громадська Рада при ТПП РФ «Російсько-Латвійський ділова рада», Керівник;
с 28.06.2007 по теперішній час – АТ «Альфа Страхування», Голова Ради директорів;

з 18.04.2006 по теперішній час – об’єднання роботодавців «Російський союз промисловців і підприємців», Член Правління;
з 29.07.2002 по теперішній час – АТ «Латвіяс бальзамс», Член Ради;
з 28.02.2001 по теперішній час – Недержавна освітня установа вищої професійної освіти «Російська економічна школа»  
(інститут), Член Ради директорів;
с 02.11.1998 по теперішній час – АТ  «АЛЬФА-БАНК» (Російська Федерація), Член Ради директорів.

24.04.2019 припинено повнова-
ження

Член Наглядової 
Ради Банку, пред-
ставник Ей-Бi-Ейч 
Юкрейн Лiмiтед 

Карiмов Iльдар Альфре-
дович (Ildar Alfredovich 

Karimov) 
- 0

Зміст інформації:
24.04.2019 року рiшенням Річних Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» (далi - Банк) 
припинено повноваження члена Наглядової Ради Банку - Карiмова Iльдара Альфредовича (паспорт: 45 08 765932, 
виданий ВВС району Митiно УВС ПЗАО м.Москви, код пiдроздiлу 772-087, 10.11.2006 р.). Пiдставою для прийнят-
тя рiшення про припинення повноважень Карiмова Iльдара Альфредовича є переобрання складу Наглядової Ради. 
Карiмов Iльдар Альфредович на посадi члена Наглядової Ради Банку перебував з 29.04.2005 року. Часткою в статут-
ному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

24.04.2019 обрано

Член Наглядової 
Ради Банку, пред-
ставник Ей-Бi-Ейч 
Юкрейн Лiмiтед 

Карiмов Iльдар Альфре-
дович (Ildar Alfredovich 

Karimov) 
- 0

Зміст інформації:
24.04.2019 року рiшенням Річних Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» (далi - Банк) 
на пiдставi пропозицiї акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр), членом Наглядової Ра-
ди Банку обрано Карiмова Iльдара Альфредовича (паспорт: 45 08 765932, виданий ВВС району Митiно УВС СЗАО 
м.Москви, код пiдроздiлу 772-087,10.11.2006 р). Посадова особа є представником акцiонера Банку ABH Ukraine 
Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, зареєстрований в Республiцi Кiпр 4 листопада 2005 року, реєстрацiйний номер 
167526, юридична адреса: Темiстоклi Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-ий поверх, П.С. 1066, Нiкосiя, Кiпр), якому належить 
90,1% акцiй Банку. Посадова особа обрана строком на 3 роки. Карiмов Iльдар Альфредович часткою в статутному 
капiталi Банку не володiє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, якi обiймала поса-
дова особа протягом останніх п’яти рокiв: 
з 29.04.2005 по теперiшнiй час – АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Член Наглядової Ради;
з 31.10.2016 по теперiшнiй час – АТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), Член Наглядової Ради; 
з 24.12.2014 по 29.11.2015 – ПАТ «Балтiйський Банк» (Росiйська Федерацiя), Член Ради Директорiв;  
з 09.01.2013 по 13.06.2013 – ЗАТ «Альфа-Банк Фінанс» (до 06.03.2013 ЗАТ «АКБ «БЕЛРОСБАНК», Білорусь), Член Ра-
ди Директорів;
з 30.09.2011 по 07.11.2017 – ТОВ УК «Альфа-Капiтал» (Росiйська Федерацiя), Член Ради Директорiв; 
з 13.09.2011 по 04.09.2017 – ТОВ «СКМ» (Сентинел Кредит Менеджмент) (Росiйська Федерацiя), Член Ради 
Директорiв; 
з 31.12.2009 по 30.11.2014 – ЕЙ-БI-ЕЙЧ ХОЛДIНГС С.А. (ABH HOLDINGS S.A., Люксембург), Член Ради Директорiв; 
з 25.02.2009 по 16.09.2017 - АТ Дочiрнiй Банк «Альфа-Банк» (Казахстан), Член Ради Директорiв, в т.ч. з 09.09.2011 по 
20.12.2015 – Голова Ради Директорiв; 
з 07.07.2008 по 03.12.2013 – ЗАТ «Альфа-Банк» (Білорусь), Член Наглядової Ради;
з 26.02.2006 по теперiшнiй час – АТ «АЛЬФА-БАНК» (Росiйська Федерацiя), Директор з корпоративного розвитку, 
планування та контролю; в т.ч. з 27.02.2006 по 28.09.2016 – Член Ради Директорiв; 
з 20.06.2001 по теперiшнiй час – ВАТ «Альфа Страхування» (Росiйська Федерацiя), Член Ради Директорiв

24.04.2019 припинено повнова-
ження

Член Наглядової 
Ради Банку, пред-
ставник Ей-Бi-Ейч 
Юкрейн Лiмiтед

Бакстер Ендрю Джон 
(Andrew John Baxter) - 0

Зміст інформації:
24.04.2019 року рiшенням Річних Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» (далi - Банк) 
припинено повноваження члена Наглядової Ради Банку - Бакстера Ендрю Джона (паспорт: Пiвденно-Африканська 
Республiка, M00175290, виданий вiддiлом внутрiшнiх справ 30.03.2016 р.). Пiдставою для прийняття рiшення про при-
пинення повноважень Бакстера Ендрю Джона є переобрання складу Наглядової Ради. Бакстер Ендрю Джон на посадi 
члена Наглядової Ради Банку перебував з 07.02.2017 року. Часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

24.04.2019 обрано

Член Наглядової 
Ради Банку, пред-
ставник Ей-Бi-Ейч 
Юкрейн Лiмiтед

Бакстер Ендрю Джон 
(Andrew John Baxter) - 0

Зміст інформації:
24.04.2019 року рiшенням Річних Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» (далi - Банк) 
на пiдставi пропозицiї акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр), членом Наглядової Ра-
ди Банку обрано Бакстера Ендрю Джона (паспорт: Пiвденно-Африканська Республiка, M00175290, виданий вiддiлом 
внутрiшнiх справ 30.03.2016 р). Посадова особа є представником акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч 
Юкрейн Лiмiтед, зареєстрований в Республiцi Кiпр 4 листопада 2005 року, реєстрацiйний номер 167526, юридична 
адреса: Темiстоклi Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-ий поверх, П.С. 1066, Нiкосiя, Кiпр), якому належить 90,1% акцiй Банку.
Посадова особа обрана строком на 3 роки. 
Бакстер Ендрю Джон часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: 
з 07.02.2017 по теперiшнiй час – АТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), Член Наглядової Ради; 
з 07.02.2017 по теперiшнiй час – АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Член Наглядової Ради; 
з 23.05.2016 по теперiшнiй час – Amsterdam Trade Bank N.V. (Нiдерланди), Член Наглядової ради; 
з 21.03.2016 по теперiшнiй час – ABH HOLDINGS S.A. (Люксембург), Член Ради директорiв; 
з 03.11.2015 по теперiшнiй час – Ей-Бi-Ейч Файненшл Лтд, (Кiпр), Член Ради Директорiв (на умовах контракту); 
з 26.06.2013 по теперiшнiй час – ВАТ «АЛЬФА-БАНК» (Росiйська Федерацiя), Член Ради директорiв;

24.04.2019 припинено повнова-
ження

Член Наглядової 
Ради Банку, пред-
ставник Ей-Бi-Ейч 
Юкрейн Лiмiтед

Сантдасанi Нареш 
(Naresh Santdasani ) - 0

Зміст інформації:
24.04.2019 року рiшенням Річних Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» (далi - Банк) 
припинено повноваження члена Наглядової Ради Банку - Сантдасанi Нареша (паспорт: Республiки Iндiя, Z2736686, ви-
даний 11.11.2013 р). Пiдставою для прийняття рiшення про припинення повноважень Сантдасанi Нареша є переоб-
рання складу Наглядової Ради. Сантдасанi Нареш на посадi члена Наглядової Ради Банку перебував з 28.12.2017 року. 
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

24.04.2019 обрано

Член Наглядової 
Ради Банку, пред-
ставник Ей-Бi-Ейч 
Юкрейн Лiмiтед

Сантдасанi Нареш 
(Naresh Santdasani ) - 0

Зміст інформації:
24.04.2019  року рiшенням Річних Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства «Альфа-Банк» (далi - Банк) 
на пiдставi пропозицiї акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр), членом Наглядової Ра-
ди Банку обрано Сантдасанi Нареша (паспорт: Республiки Iндiя, Z2736686, виданий 11.11.2013 р). Посадова особа є 
представником акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, зареєстрований в Республiцi Кiпр 4 
листопада 2005 року, реєстрацiйний номер 167526, юридична адреса: Темiстоклi Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-ий по-
верх, П.С. 1066, Нiкосiя, Кiпр), якому належить 90,1% акцiй Банку. Посадова особа обрана строком на 3 роки. 
Сантдасанi Нареш часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: 
з 28.12.2017 по теперiшнiй час – АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Член Наглядової Ради 
з 11.2005 по 10.2017 – АТ «АЛЬФА-БАНК» (Росiйська Федерацiя), Начальник управлiння роздрiбних ризикiв

24.04.2019 обрано

Член Наглядової 
Ради Банку, пред-
ставник Ей-Бi-Ейч 
Юкрейн Лiмiтед

Ющак Рафал Марчин 
(Rafal Yushchak) - 0

Зміст інформації:
24.04.2019 року рiшенням Річних Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» (далi - Банк) 
на пiдставi пропозицiї акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр), членом Наглядової Ра-
ди Банку обрано Ющака Рафала Марчина (паспорт: EN 3513511, орган видачі: Воєвода Мазовецький, 1, 17.02.2018 р). 
Посадова особа є представником акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, зареєстрований в 
Республiцi Кiпр 4 листопада 2005 року, реєстрацiйний номер 167526, юридична адреса: Темiстоклi Дервi, 5, Еленiон 
Бiлдiнг, 2-ий поверх, П.С. 1066, Нiкосiя, Кiпр), якому належить 90,1% акцiй Банку. Посадова особа обрана строком на 
3 роки. Ющак Рафал Марчин часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв:
з 02.04.2015 по теперiшнiй час - ЗАТ «АЛЬФА-БАНК»(Білорусь), Керуючий директор; 
01.01.2012 по 28.02.2015 – Голова Правління Getin Holding S.A. (м. Вроцлав, Республіка Польща).
15.04.2010 по 31.12.2011 – Заступник Голови Правління  PROKOM Investments S.A. (м. Гдиня, Республіка Польща)

24.04.2019 припинено повнова-
ження

Член Наглядової 
Ради Банку, пред-
ставник Ей-Бi-Ейч 
Юкрейн Лiмiтед

Пiлєцькi Мартiн (Martin 
Pilecky) - 0
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оголошення

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

Зміст інформації:
24.04.2019 року рiшенням Річних Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» (далi - 
Банк) припинено повноваження члена Наглядової Ради Банку - Пiлєцькi Мартiна (паспорт: P CZE 41110232, виданий 
08.12.2012 р). Пiдставою для прийняття рiшення про припинення повноважень Пiлєцькi Мартiна є переобрання складу 
Наглядової Ради. Пiлєцькi Мартiн на посадi члена Наглядової Ради Банку перебував з 26.04.2018 року. Часткою в ста-
тутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

24.04.2019 обрано

Член Наглядової 
Ради Банку, пред-
ставник Ей-Бi-Ейч 
Юкрейн Лiмiтед

Пiлєцькi Мартiн (Martin 
Pilecky) - 0

Зміст інформації:
24.04.2019 року рiшенням Річних Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства «Альфа-Банк» (далi - Банк) 
на пiдставi пропозицiї акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр), членом Наглядової Ра-
ди Банку обрано Пiлєцькi Мартiна (паспорт: P CZE 41110232, виданий 08.12.2012 р).Посадова особа є представником 
акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, зареєстрований в Республiцi Кiпр 4 листопада 2005 
року, реєстрацiйний номер 167526, юридична адреса: Темiстоклi Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-ий поверх, П.С. 1066, 
Нiкосiя, Кiпр), якому належить 90,1% акцiй Банку. Посадова особа обрана строком на 3 роки. 
Пiлєцькi Мартiн часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв:
з 30.07.2018 по теперiшнiй час – АТ «УКРСОЦБАНК», Україна, Член Наглядової Ради;
з 26.04.2018 по теперiшнiй час – АТ «АЛЬФА-БАНК», Україна, Член Наглядової Ради;
з 25.04.2017 по 07.09.2017 – ПАТ «АЛЬФА-БАНК», Україна, Член Спостережної Ради;
з 02.07.2018 по теперiшнiй час – АТ «АЛЬФА-БАНК», Росiйська Федерацiя, Радник в Дирекції з Розвитку Корпоратив-
ного Управління, Блок «Головного Керуючого Директора»;
з 07.03.2013 по 01.07.2018 – АТ «АЛЬФА-БАНК», Росiйська Федерацiя, член правлiння, Директор з питань 
iнформацiйних технологiй;

24.04.2019 припинено повнова-
ження

Незалежний член 
(незалежний ди-

ректор) Наглядової 
Ради Банку

Галiєв Ернест Едуардо-
вич (Еrnest Galiev) - 0

Зміст інформації:
24.04.2019  року рiшенням Річних Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства «Альфа-Банк» (далi - 
Банк) припинено повноваження члена Наглядової Ради Банку Галiєва Ернеста Едуардовича (паспорт: МТ 366567, 
Печенiзьким РС ГУДМС України в Харкiвськiй обл. 06.04.2015 р). Пiдставою для прийняття рiшення про припинення 
повноважень Галiєва Ернеста Едуардовича є переобрання складу Наглядової Ради. Галiєв Ернест Едуардович на посадi 
члена Наглядової Ради Банку перебував з 28.04.2010 року. Часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

24.04.2019 обрано

Член Наглядової 
Ради Банку, неза-

лежний член (неза-
лежний директор)

Галiєв Ернест Едуардо-
вич (Еrnest Galiev) - 0

Зміст інформації:
24.04.2019 року рiшенням Річних Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства «Альфа-Банк» (далi - Банк) 
на пiдставi пропозицiї акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр), членом Наглядової Ра-
ди Банку, незалежним членом (незалежним директором) обрано Галiєва Ернеста Едуардовича (паспорт: МТ 366567, 
Печенiзьким РС ГУДМС України в Харкiвськiй обл. 06.04.2015 р). Посадова особа обрана строком на 3 роки. 
Галiєв Ернест Едуардови часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: 
з 02.04.2018 по теперiшнiй час – АТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), член Наглядової Ради 
з 28.04.2010 по теперiшнiй час – АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), член Наглядової Ради

24.04.2019 припинено повнова-
ження

Член Наглядової 
Ради Банку, неза-

лежний член (неза-
лежний директор)

Єршов Артемiй Михай-
лович - 0

24.04.2019  року рiшенням Річних Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства «Альфа-Банк» (далi - Банк) 
припинено повноваження члена Наглядової Ради Банку Єршова Артемiя Михайловича (паспорт: 000615750, виданий 
12.06.2017 р., орган видачі 8030). Пiдставою для прийняття рiшення про припинення повноважень Єршова Артемiя 
Михайловича є переобрання складу Наглядової Ради. Єршов Артемiй Михайлович на посадi члена Наглядової Ра-
ди Банку перебував з 28.11.2018 року. Часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

24.04.2019 обрано

Член Наглядової 
Ради Банку, неза-

лежний член (неза-
лежний директор)

Єршов Артемiй Михай-
лович - 0

Зміст інформації:
24.04.2019 року рiшенням Річних Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства «Альфа-Банк» (далi - Банк) 
членом Наглядової Ради Банку, незалежним членом (незалежним директором) обрано Єршова Артемiя Михайлови-
ча (паспорт: 000615750 виданий 12.06.2017 р., орган видачі 8030). Пiдставою для прийняття рiшення є пропозицiя 
акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр). Єршов Артемiй Михайлович часткою в статут-
ному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала 
посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв:
З 28.11.2018 по теперiшнiй час – АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), член Наглядової Ради;
З 28.11.2018 по теперiшнiй час – АТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), член Наглядової Ради;
з 24.05.2016 по теперiшнiй час – ПАТ «Українська бiржа» (Україна), Голова Бiржової ради;
з 21.05.2014 по теперiшнiй час – Асоцiацiя «Фондове Партнерство» (Україна), Член Ради;
з 21.05.2014 по теперiшнiй час – Професiйна Асоцiацiя учасникiв Ринкiв капiталу та Деривативiв (Україна), Член Ради;
з 16.04.2013 по 07.08.2014 – ПАТ «Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї» (Україна), Заступник Голови Правлiння;
з 11.04.2013 по 23.05.2016 – ПАТ «Українська бiржа» (Україна), Член Бiржової ради;
з 26.04.2012 по 01.04.2016 – ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» (Україна), Член Наглядової ради;
з 28.03.2014 по 14.03.2016 – АТ «Trastakomercbanka», місто Рига, Латвія Член Ради.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Генка Максима Геннадійовича, 31.08.1983 року на-
родження, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Варненська, 2/2, кв. 115, відповідно до 
вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України, для участі в судовому засіданні з розгляду кримінального про-
вадження в порядку спеціального судового провадження стосовно Генка М. Г., обвинуваченого у 
скоєнні злочину, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 258-5 КК України, яке відбудеться 14.05.2019 року о 13 
год. 00 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал су-
дових засідань №229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

Адміністративна колегія Київського обласного тервідділення АМКУ прийняла  

розпорядження від 29.01.2019 № 60/3-рп/к про початок розгляду справи за ознаками 

вчинення ТОВ «Альткорн» (40538552) порушення, передбаченого п. 13 ст. 50 ЗУ  

«Про захист економічної конкуренції». З детальним текстом розпорядження  

можна ознайомитись на офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням  

http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

Втрачене свідоцтво 
про право власності № 6218 
від 05.12.1994 року, видане 

на ім’я Кравченка Святослава 
Васильовича відділом приватизації 

житла Подільської РДА, 
вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів  
АТ КБ «ТК КРЕДИТ»

GL22N02034 Адміністративний корпус загальною площею 979,1 кв. м., що розташова-
ний за адресою: м. Київ, пр-т. Повітрофлотський, буд. 90 (літ. Б). Будівля РАПІ загальною 
площею 380,5 кв. м., що розташована за адресою: м. Київ, пр-т. Повітрофлотський, буд. 90  
(літ. В). Будівля холодильної камери загальною площею 27,7 кв. м., що розташована за 
адресою: м. Київ, пр-т. Повітрофлотський, буд. 90 (літ. Г)

GL32N02035 Основні засоби у кількості 257 шт.
GL22N02020 П’ятикімнатна квартира загальною площею 328,2 м.кв. за адресою: м. Київ, 

проспект Героїв Сталінграда, буд. 4, корпус 5, кв . 79
GL22N02021 Незавершене будівництво, побудований на 59,4%, житловий будинок за-

гальною площею 320,8 кв. м. за адресою: Автономна Республіка Крим, с. Берегове, вул. Ку-
рортна, 73. Земельна ділянка загальною площею 0,09 га за адресою: Автономна Республіка 
Крим, с. Берегове, вул. Курортна, 73. Кадастровий номер:01204844 00:02:001:0392

GL22N02022 Незавершене будівництво, побудований на 58,0%, житловий будинок за-
гальною площею 332,7 кв. м. за адресою: Автономна Республіка Крим, с. Берегове, вул. 
Курортна, 76

GL22N02023 Незавершене будівництво, побудований на 59,4% житловий будинок за-
гальною площею 153,6 кв. м. за адресою: Автономна Республіка Крим, с. Берегове, вул. 
Курортна, 74

GL22N02024 Незавершене будівництво, побудований на 64,0%, житловий будинок за-
гальною площею 201,00 кв. м. за адресою: Автономна Республіка Крим, с. Берегове, вул. 
Фестивальна, 128

GL22N02025 Незавершене будівництво, побудований на 60,4%, житловий будинок за-
гальною площею 136,0 кв. м. за адресою: Автономна Республіка Крим, 8 с. Берегове,  
вул. Фестивальна, 129

GL22N02026 Незавершене будівництво котедж №51, побудований на 18,2% загальною 
площею 139,1 кв. м. за адресою: Автономна Республіка Крим, с. Піщане, вул. Набережна, 7

GL22N02027 Незавершене будівництво котедж №52, побудований на 16,9% загальною 
площею 139,5 кв. м. за адресою: Автономна Республіка Крим, с. Піщане, вул. Набережна, 7

GL22N02028 Незавершене будівництво котедж №53, побудований на 51,9% загальною 
площею 139,0 кв. м. за адресою: Автономна Республіка Крим, с. Піщане, вул. Набережна, 7

GL22N02029 Незавершене будівництво котедж №54, побудований на 19,6% загальною 
площею 141,5 кв. м. за адресою: Автономна Республіка Крим, с. Піщане, вул. Набережна, 7

GL22N02030 Незавершене будівництво котедж №55, побудований на 21,2% загальною 
площею 138,5 кв. м. за адресою: Автономна Республіка Крим, с. Піщане, вул. Набережна, 7

GL22N02031 Незавершене будівництво котедж №57, побудований на 55,4% загальною 
площею 139,0 кв. м. за адресою: Автономна Республіка Крим, с. Піщане, вул. Набережна, 7

GL22N02032 Незавершене будівництво котедж №58, побудований на 48,4% загальною 
площею 139,1 кв. м. за адресою: Автономна Республіка Крим, с. Піщане, вул. Набережна, 7

GL22N02033 Незавершене будівництво котедж №69, побудований на 21,2% загальною 
площею 115,5 кв. м. за адресою: Автономна Республіка Крим, с. Піщане, вул. Набережна, 7

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 
www.prozorro.sale. 

Умови продажу:
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 20.05.2019 р. Час 

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

Оголошення № 286/5/2927-НЕР
про результати 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 Укра-
їни;

2.2. міста і регіони України, де планується закупити кварти-
ри, та їх кількість: лот 1 — м. Житомир, до 30 квартир; лот 2 — 
м. Одеса, до 40 квартир.

2.3. термін передачі квартир: до 30.07.2019.
3. Інформування про процедуру закупівлі:
3.1. адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується 

інформація про конкурс: www.mil.gov.ua, розділ «Державні за-
купівлі» — Конкурсна комісія з відбору пропозицій щодо заку-
півлі квартир;

3.2. дата оприлюднення та номер оголошення про прове-
дення конкурсу, опублікованого в засобах масової інформації: 
№ 286/5/2113-НЕР у газеті «Урядовий кур’єр» від 28.03.2019 
№ 60 (6423).

4. Результат проведення конкурсу: 
4.1. дата визначення переможця конкурсу, який подав най-

вигіднішу конкурсну пропозицію: 19.04.2019.
4.2. конкурс відмінено за лотом 1 — м. Житомир, до 30 

квартир — оскільки за лотом не подано жодної конкурсної 
пропозиції.

5. Інформація про переможців конкурсу:
Лот 2 — м. Одеса, до 40 квартир:
Пропозиція 1.2. ТОВ «ФОНД СПРИЯННЯ ДОБУДОВІ», предмет 

закупівлі: 3 квартири у м. Одеса, вул. Грушевського, 39/3, кор-
пус 3.

Пропозиція 3.2. ТОВ «РЕЙ-УКРАЇНА», предмет закупівлі: 
8 квартир у м. Одеса, вул. Толбухіна, 135, а саме: житловий бу-
динок № 1 — 4 квартири, житловий будинок № 2 — 4 квар-
тири.

Пропозиція 4.2. ТОВ «ФПГ «БУДОВА», предмет закупів-
лі: 4 квартири у м. Одеса, вул. Михайлівська, а саме: буди-
нок № 8/3 – 2 квартири, будинок № 8/4 — 1 квартира, будинок 
№ 8/5 – 1 квартира.

Пропозиція 2.2. ФО Трофимчук Костянтин Вікторович, пред-
мет закупівлі: 1 квартира у м. Одеса, вул. Грушевського, 39/3, 
корп. № 1.

Повістка про виклик потерпілих  
при здійсненні судового розгляду 

Потерпілі: Казак Тетяна Валентинівна, 01.10.1956 р.н., Бой-
ко Світлана Миколаївна, 21.08.1966 р.н., Кожемякін Генна-
дій Олексійович, 22.03.1950 р.н., Бердічевський Сергій Олек-
сандрович, 21.10.1972 р.н., Веремей Людмила Володимирівна, 
26.04.1965 р.н., Родін Ігор Костянтинович, 01.01.1955 р.н., Ка-
веріна Ірина Анатоліївна, 19.11.1962 р.н., Дівєєв Володимир Ми-
колайович, 13.08.1938 р.н., Берлінський Дмитро Анатолійович, 
02.03.1981 р.н., викликаються в судове засідання, що відбудеть-
ся 13.05.2019 року о 16 годині 15 хвилин, до зали судових за-
сідань № 108 Приморського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засі-
данні як потерпілі по справі відносно Кутового Вадима Петро-
вича, 28.01.1970 року народження, за обвинуваченням у скоєн-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3  
ст. 15, ч. 3 ст. 368 КК України та Томченка Олександра Вікторо-
вича, 01.01.1974 року народження, за обвинуваченням у скоєн-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3  
ст. 15, ч. 3 ст. 368 КК України.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду встановле-
ні статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття потерпілих пе-
редбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Куцаров В. І.

Повістка 
11-кп/807/732/19

Запорізький апеляційний суд викликає Дем’янова Віталія Во-
лодимировича як обвинуваченого на 11.00 годину 16 травня 
2019 року за адресою: пр. Соборний, буд. 162, м. Запоріжжя, 
за апеляційною скаргою адвоката Трофимова В. В. в інтересах 
Дем’янова В.В. на вирок Вільнянського районного суду Запорізь-
кої області від 30.11.2018 року.

Обов’язок – надати паспорт. Поважні причини неприбуття 
на виклик суду вказані в ст. 138 КПКУ, наслідки неприбуття —  
у ст.ст. 139, 323, 324, 325, 326, 327 КПКУ.

Суддя Ю. О. Гріпас

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької 
області знаходиться обвинувальний акт у кримінальному прова-
дженні відносно Гаранжі Романа Володимировича у вчиненні 
кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Гаранжі Роман Володимиро-
вич у підготовче судове засідання, яке призначено на 09.00 год. 
17 травня 2019 року та відбудеться в приміщенні Бердянського 
міськрайонного суду Запорізької області за адресою: вул. Кон-
сульська, 64, каб. 506, м. Бердянськ, Запорізька область.

Суддя Білоусова О. М.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР «ДОБРОБУД» (код за ЄДРПОУ 
33978232, місцезнаходження: Україна, 18028, місто Чер-
каси, проспект Хіміків, будинок 2) повідомляє про втра-
ту оригіналу Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій 
підприємства серії А, реєстраційний № 143/2/06, дата ре-
єстрації 03.04.2006 р., Державною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР «ДОБРОБУД» (код за ЄДРПОУ 
33978232, місцезнаходження: Україна, 18028, місто Чер-
каси, проспект Хіміків, будинок 2) повідомляє про втра-
ту оригіналу Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій 
підприємства серії В, реєстраційний № 144/2/06, дата ре-
єстрації 03.04.2006 р., Державною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/502/2019 за обвинуваченням Опанасю-
ка Олександра Дмитровича за ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, згідно з Єдиним державним реєстром досу-
дових розслідувань за № 42016000000002764 від 
07.10.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що підготовче судове засідання по вищевка-
заному кримінальному провадженню відбудеться 
15.05.2019 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва за адресою: 
03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 513 каб. У разі 
неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя П. Л. Слободянюк

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Ага-
рьова Сергія Володимировича, 7 серпня 1973 р.н., як об-
винуваченого в судове засідання по кримінальному про-
вадженню № 42015110350000144, внесеному до ЄРДР 
17.06.2015 року відносно Агарьова Сергія Володимиро-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено су-
дове засідання на підставі обвинувального акта в кримі-
нальному провадженні, за яким висунуте обвинувачен-
ня Агарьову Сергію Володимировичу за ч. 1 ст. 408, ч. 1  
ст. 111 КК України у відкритому судовому засіданні на 09 
годину 00 хвилин 15 травня 2019 року, про що повідоми-
ти зацікавлених осіб.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосов-
но обвинуваченого Агарьова Сергія Володимировича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя В. В. Бугіль

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
1-кп/761/1768/2017 за обвинуваченням Блюденова Ана-
толія Олександровича за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Украї-
ни, згідно з Єдиним державним реєстром досудових роз-
слідувань за №42015110350000211 від 15.07.2015 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судовий розгляд по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 30.05.2019 року о 09 год. 00 
хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 
каб. №501. 

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

Суддя Л. Л. Щебуняєва
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оголошення
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність 
Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління                                               Світек Іван
       (посада)                         (підпис)          (прізвище та ініціали керівника)

                                          М.П.                          25.04.2019
                                                                    (дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій  
з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Акціонерне товариство «УКРСОЦБАНК»
2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження

03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська,100
4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00039019
5. Міжміський код та телефон, факс

+38 044 205 45 55
6. Електронна поштова адреса

report_stockmarket@ukrsotsbank.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2019

(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* - -

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://www.ukrsotsbank.com/sp_reginfo/ в мережі Інтернет 25.04.2019

                           (адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата  
вчинення дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено  
повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я,  
по батькові або повне 

найменування  
юридичної особи

Ідентифікацій-
ний код юридич-

ної особи

Розмір частки  
в статутному  

капіталі емітента  
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6

24.04.2019 припинено повно-
важення 

Голова Наглядової 
Ради Банку, пред-
ставник  Ей-Бі-Ейч 

Холдінгс С.А.

Шпек Роман  
Васильович - 0

Зміст інформації:
24.04.2019 року рiшенням №2/2019 від 24.04.2019 єдиного акцiонера Акцiонерного товариства «УКРСОЦБАНК» 
(далi - Банк) - компанiї Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH Holdings S.A., реєстрацiйний № B 151018 у Торговому реєстрi 
пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: бульвар Дю Прiнс Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Велике Герцогство 
Люксембург), якiй належить 100 % акцiй Банку, припинено повноваження Голови Наглядової Ради Банку - Шпе-
ка Романа Васильовича (паспорт: СН 615440 виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 22.01.1998). 
Пiдставою для прийняття рiшення про припинення повноважень Шпека Романа Васильовича є переобрання скла-
ду Наглядової Ради у зв’язку із закінченням терміну повноважень. Шпек Роман Васильович на посадi Голови На-
глядової Ради Банку перебував з 10.04.2018 року. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

24.04.2019 обрано

Член Наглядової 
Ради Банку, пред-
ставник  Ей-Бі-Ейч 

Холдінгс С.А.

Шпек Роман Васи-
льович - 0

Зміст інформації:
24.04.2019 року рiшенням №2/2019 від 24.04.2019 єдиного акцiонера Акцiонерного товариства «УКРСОЦБАНК» 
(далi - Банк) - компанiї Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH Holdings S.A., реєстрацiйний № B 151018 у Торговому реєстрi 
пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: бульвар Дю Прiнс Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Велике Герцог-
ство Люксембург), якiй належить 100 % акцiй Банку, членом Наглядової Ради Банку обрано Шпека Романа Ва-
сильовича (паспорт: СН 615440 виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 22.01.1998). Пiдстава: 
рiшення №2/2019 від 24.04.2019 єдиного акцiонера Банку - компанiї Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH Holdings S.A.), 
реєстрацiйний № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: бульвар Дю Прiнс 
Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Велике Герцогство Люксембург), якiй належить 100 % акцiй Банку. Посадова особа 
обрана строком на 3 роки. Шпек Роман Васильович часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймав Шпек Роман Васильович протягом останнiх п’яти рокiв:
з 29.12.2017 по 02.04.2018 та з 10.04.2018 по 26.04.2018 - ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), Голова Наглядової ради;
з 25.04.2017 по теперiшнiй час – ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), Член Наглядової Ради;
з 11.10.2010 по теперішній час  – ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Старший радник Президента.

24.04.2019 обрано

Голова Наглядової 
Ради Банку, пред-
ставник Ей-Бі-Ейч 

Холдінгс С.А.

Шпек Роман  
Васильович - 0

Зміст інформації:
У зв’язку із обранням нового складу Наглядової Ради рішенням єдиного акцiонера Банку №2/2019 від 24.04.2019, 
рiшенням Наглядової Ради (Протокол № 18) Акцiонерного товариства «УКРСОЦБАНК» (далi - Банк) Головою На-
глядової Ради Банку обрано Шпека Романа Васильовича (паспорт: СН 615440 виданий Старокиївським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві 22.01.1998). Посадова особа обрана строком на 3 роки. 
Шпек Роман Васильович часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймав Шпек Роман Васильович протягом останнiх п’яти рокiв: 
з 29.12.2017 по 02.04.2018 та з 10.04.2018 по 26.04.2018 - ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), Голова Наглядової ради; 
з 25.04.2017 по теперiшнiй час – ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), Член Наглядової Ради. 
з 11.10.2010 по теперішній час  – ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Старший радник Президента.

24.04.2019 припинено повно-
важення

Член Наглядової 
Ради Банку, пред-
ставник Ей-Бi-Ейч 

Холдiнгс С.А.

Карiмов Iльдар Аль-
фредович (Ildar 

Alfredovich Karimov) 
- 0

Зміст інформації:
24.04.2019 року рiшенням №2/2019 від 24.04.2019 єдиного акцiонера Банку - компанiї Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH 
Holdings S.A., реєстрацiйний № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: буль-
вар Дю Прiнс Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Велике Герцогство Люксембург), якiй належить 100 % акцiй Банку, при-
пинено повноваження члена Наглядової Ради Банку - Карiмова Iльдара Альфредовича (паспорт: 45 08 765932, ви-
даний ВВС району Митiно УВС ПЗАО м.Москви, код пiдроздiлу 772-087, 10.11.2006 р.). Пiдставою для прийняття 
рiшення про припинення повноважень Карiмова Iльдара Альфредовича є переобрання складу Наглядової Ради у 
зв’язку із закінченням терміну повноважень. Карiмов Iльдар Альфредович на посадi члена Наглядової Ради Банку 
перебував з 31.10.2016 року. Часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

24.04.2019 обрано

Член Наглядової 
Ради Банку, пред-
ставник Ей-Бi-Ейч 

Холдiнгс С.А.

Карiмов Iльдар Аль-
фредович (Ildar 

Alfredovich Karimov) 
- 0

Зміст інформації:
24.04.2019 року рiшенням №2/2019 від 24.04.2019 єдиного акцiонера Банку - компанiї Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH 
Holdings S.A., реєстрацiйний № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: буль-
вар Дю Прiнс Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Велике Герцогство Люксембург), якiй належить 100 % акцiй Банку, чле-
ном Наглядової Ради Банку обрано Карiмова Iльдара Альфредовича (паспорт: 45 08 765932, виданий ВВС райо-
ну Митiно УВС СЗАО м.Москви, код пiдроздiлу 772-087,10.11.2006 р). Посадова особа є представником акцiонера 
Банку Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH Holdings S.A.). Посадова особа обрана строком на 3 роки. Карiмов Iльдар Аль-
фредович часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останніх п’яти рокiв:

з 29.04.2005 по теперiшнiй час – АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Член Наглядової Ради;
з 31.10.2016 по теперiшнiй час – АТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), Член Наглядової Ради; 
з 24.12.2014 по 29.11.2015 – ПАТ «Балтiйський Банк» (Росiйська Федерацiя), Член Ради Директорiв;  
з 09.01.2013 по 13.06.2013 – ЗАТ «Альфа-Банк Фінанс» (до 06.03.2013 ЗАТ «АКБ «БЕЛРОСБАНК», Білорусь), Член 
Ради Директорів;
з 30.09.2011 по 07.11.2017 – ТОВ УК «Альфа-Капiтал» (Росiйська Федерацiя), Член Ради Директорiв; 
з 13.09.2011 по 04.09.2017 – ТОВ «СКМ» (Сентинел Кредит Менеджмент) (Росiйська Федерацiя), Член Ради
Директорiв; 
з 31.12.2009 по 30.11.2014 – ЕЙ-БI-ЕЙЧ ХОЛДIНГС С.А. (ABH HOLDINGS S.A., Люксембург), Член Ради Директорiв; 
з 25.02.2009 по 16.09.2017 - АТ Дочiрнiй Банк «Альфа-Банк» (Казахстан), Член Ради Директорiв, в т.ч. з 09.09.2011 
по 20.12.2015 – Голова Ради Директорiв; 
з 07.07.2008 по 03.12.2013 – ЗАТ «Альфа-Банк» (Білорусь), Член Наглядової Ради;
з 26.02.2006 по теперiшнiй час – АТ «АЛЬФА-БАНК» (Росiйська Федерацiя), Директор з корпоративного розвитку, 
планування та контролю; в т.ч. з 27.02.2006 по 28.09.2016 – Член Ради Директорiв; 
з 20.06.2001 по теперiшнiй час – ВАТ «Альфа Страхування» (Росiйська Федерацiя), Член Ради Директорiв

24.04.2019 припинено повно-
важення

Член Наглядової 
Ради Банку, неза-
лежний член (не-
залежний дирек-

тор)

Шведлер Мартiн 
(Schwedler Martin) - 0

24.04.2019 року рiшенням №2/2019 від 24.04.2019 єдиного акцiонера Банку - компанiї Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH 
Holdings S.A., реєстрацiйний № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: буль-
вар Дю Прiнс Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Велике Герцогство Люксембург), якiй належить 100 % акцiй Банку, при-
пинено повноваження члена Наглядової Ради Банку - Шведлера Мартiна (Schwedler Martin) (паспорт: P 7328703, 
виданий 05.08.2013 року Мунiципальною радою Вiдня MВA 19). Пiдставою для прийняття рiшення про припинен-
ня повноважень Шведлера Мартiна (Schwedler Martin) є переобрання складу Наглядової Ради у зв’язку із закінчен-
ням терміну повноважень. Шведлер Мартiн (Schwedler Martin) на посадi члена Наглядової Ради Банку перебував з 
28.11.2018 року. Часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

24.04.2019 обрано

Член Наглядової 
Ради Банку, неза-
лежний член (не-
залежний дирек-

тор)

Шведлер Мартiн 
(Schwedler Martin) - 0

Зміст інформації:
24.04.2019 року рiшенням №2/2019 від 24.04.2019 єдиного акцiонера Банку - компанiї Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А.  
(ABH Holdings S.A., реєстрацiйний № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: 
бульвар Дю Прiнс Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Велике Герцогство Люксембург), якiй належить 100 % акцiй Банку, 
незалежним членом (незалежним директором) Наглядової Ради Банку обрано Шведлера Мартiна (паспорт:  
P 7328703, виданий 05.08.2013 року Мунiципальною радою Вiдня MВA 19). Посадова особа обрана строком на  
3 роки. Шведлер Мартiн (Schwedler Martin) часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.
Посади, якi обiймав Шведлер Мартiн протягом останнiх п’яти рокiв:
з 28.12.2017 по теперiшнiй час - АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Голова Наглядової ради;
з 28.11.2018 по теперiшнiй час – член Наглядової Ради АТ «УКРСОЦБАНК»;
з 01.02.2015 по теперiшнiй час - Arcus Advisors Gmbh (Австрiя), Керуючий партнер; 
з 15.02.2015 по 31.03.2018 - Lazard Freres (Францiя), Старший радник; 
з 01.08.2011 по 30.06.2014 - ТОВ «Райффайзен Інвестмент», Росія, Головний виконавчий директор; 
з 01.04.2002 по 31.07.2011 - Raiffeisen Bank International (Австрiя), Член Правління.

24.04.2019 припинено повно-
важення

Член Наглядової 
Ради Банку, пред-
ставник Ей-Бi-Ейч 

Холдiнгс С.А.

Бакстер Ендрю Джон 
(Andrew John Baxter) - 0

Зміст інформації:
24.04.2019 року рiшенням №2/2019 від 24.04.2019 єдиного акцiонера Банку - компанiї Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH 
Holdings S.A., реєстрацiйний № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: буль-
вар Дю Прiнс Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Велике Герцогство Люксембург), якiй належить 100 % акцiй Банку, при-
пинено повноваження члена Наглядової Ради Банку - Бакстера Ендрю Джона (паспорт: Пiвденно-Африканська 
Республiка, M00175290, виданий вiддiлом внутрiшнiх справ 30.03.2016 р.). Пiдставою для прийняття рiшення про 
припинення повноважень Бакстера Ендрю Джона є переобрання складу Наглядової Ради у зв’язку із закінченням 
терміну повноважень. Бакстер Ендрю Джон на посадi члена Наглядової Ради Банку перебував з 07.02.2017 року. 
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

24.04.2019 обрано

Член Наглядової 
Ради Банку, пред-
ставник Ей-Бi-Ейч 

Холдiнгс С.А.

Бакстер Ендрю Джон 
(Andrew John Baxter) - 0

Зміст інформації:
24.04.2019 року рiшенням №2/2019 від 24.04.2019 єдиного акцiонера Банку - компанiї Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. 
(ABH Holdings S.A., реєстрацiйний № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: 
бульвар Дю Прiнс Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Велике Герцогство Люксембург), якiй належить 100 % акцiй Бан-
ку, членом Наглядової Ради Банку обрано Бакстера Ендрю Джона (паспорт: Пiвденно-Африканська Республiка, 
M00175290, виданий вiддiлом внутрiшнiх справ 30.03.2016 р). Посадова особа є представником акцiонера Банку 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH Holdings S.A.). Посадова особа обрана строком на 3 роки.
Бакстер Ендрю Джон часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв:
з 07.02.2017 по теперiшнiй час - АТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), Член Наглядової Ради;
з 07.02.2017 по теперiшнiй час - АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Член Наглядової Ради;
з 23.05.2016 по теперiшнiй час - Amsterdam Trade Bank N.V. (Нiдерланди), Член Наглядової ради;
з 21.03.2016 по теперiшнiй час – ABH HOLDINGS S.A. (Люксембург), Член Ради директорiв;
з 03.11.2015 по теперiшнiй час - Ей-Бi-Ейч Файненшл Лтд, (Кiпр), Член Ради Директорiв (на умовах контракту);
з 26.06.2013 по теперiшнiй час - ВАТ «АЛЬФА-БАНК» (Росiйська Федерацiя), Член Ради директорiв;з 28.12.2017 по 
теперiшнiй час - АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Голова Наглядової ради;
з 01.02.2015 по теперiшнiй час - Arcus Advisors Gmbh (Австрiя), Керуючий партнер;
з 15.02.2015 по 31.03.2018 - Lazard Freres (Францiя), Старший радник;
з 01.08.2011 по 30.06.2014 - ТОВ «Райффайзен Інвестмент», Росія, Головний виконавчий директор; 
з 01.04.2002 по 31.07.2011 - Raiffeisen Bank International (Австрiя), Член Правління.

24.04.2019 припинено повно-
важення

Член Наглядової 
Ради Банку, пред-
ставник Ей-Бi-Ейч 

Холдiнгс С.А.

Пiлєцькi Мартiн 
(Martin Pilecky) - 0

Зміст інформації:
24.04.2019 року рiшенням №2/2019 від 24.04.2019 єдиного акцiонера Банку - компанiї Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. 
(ABH Holdings S.A., реєстрацiйний № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: 
бульвар Дю Прiнс Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Велике Герцогство Люксембург), якiй належить 100 % акцiй Бан-
ку, припинено повноваження члена Наглядової Ради Банку - Пiлєцькi Мартiна (паспорт: P CZE 41110232, виданий 
08.12.2012 р). Пiдставою для прийняття рiшення про припинення повноважень Пiлєцькi Мартiна є переобрання 
складу Наглядової Ради у зв’язку із закінченням терміну повноважень. Пiлєцькi Мартiн на посадi члена Наглядової 
Ради Банку перебував з 30.07.2018 року. Часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

24.04.2019 обрано

Член Наглядової 
Ради Банку, пред-
ставник Ей-Бi-Ейч 

Холдiнгс С.А.

Пiлєцькi Мартiн (Martin 
Pilecky) - 0

Зміст інформації:
24.04.2019 року рiшенням №2/2019 від 24.04.2019 єдиного акцiонера Банку - компанiї Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. 
(ABH Holdings S.A., реєстрацiйний № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: 
бульвар Дю Прiнс Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Велике Герцогство Люксембург), якiй належить 100 % акцiй Бан-
ку, членом Наглядової Ради Банку обрано Пiлєцькi Мартiна (паспорт: P CZE 41110232, виданий 08.12.2012 р). По-
садова особа є представником акцiонера Банку Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH Holdings S.A.). Посадова особа обра-
на строком на 3 роки. Пiлєцькi Мартiн часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв:
з 30.07.2018 по теперiшнiй час – АТ «УКРСОЦБАНК», Україна, Член Наглядової Ради; 
з 26.04.2018 по теперiшнiй час – АТ «АЛЬФА-БАНК», Україна, Член Наглядової Ради; 
з 25.04.2017 по 07.09.2017 – ПАТ «АЛЬФА-БАНК», Україна, Член Спостережної Ради;
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оголошення

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

ДОКУМЕНТИ

єВРОПЕйсьКИй сУД З ПРаВ люДИНИ Та УКРаїНа

з 02.07.2018 по теперiшнiй час – АТ «АЛЬФА-БАНК», Росiйська Федерацiя, Радник в Дирекції з Розвитку Корпора-
тивного Управління, Блок «Головного Керуючого Директора»;  
з 07.03.2013 по 01.07.2018 – АТ «АЛЬФА-БАНК», Росiйська Федерацiя, член правлiння, Директор з питань 
iнформацiйних технологiй;

24.04.2019
припинено повно-

важення

Член Наглядової 
Ради Банку, не-
залежний член 

(незалежний ди-
ректор) Наглядо-

вої Ради Банку

Галiєв Ернест Едуардо-
вич (Еrnest Galiev)

- 0

Зміст інформації:
24.04.2019 року рiшенням №2/2019 від 24.04.2019 єдиного акцiонера Банку - компанiї Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А.  
(ABH Holdings S.A., реєстрацiйний № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: 
бульвар Дю Прiнс Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Велике Герцогство Люксембург), якiй належить 100 % акцiй  
Банку, припинено повноваження члена Наглядової Ради Банку - Галiєва Ернеста Едуардовича  
(паспорт: МТ 366567, Печенiзьким РС ГУДМС України в Харкiвськiй обл. 06.04.2015 р). Пiдставою  
для прийняття рiшення про припинення повноважень Галiєва Ернеста Едуардовича є переобрання складу  
Наглядової Ради у зв’язку із закінченням терміну повноважень. Галiєв Ернест Едуардович на посадi члена  
Наглядової Ради Банку перебував з 02.04.2018 року. Часткою в статутному капiталi Банку не володiє,  
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

24.04.2019 обрано

Член Наглядової 
Ради Банку,  

незалежний член 
(незалежний  

директор)

Галiєв Ернест Едуардо-
вич (Еrnest Galiev)

- 0

Зміст інформації:
24.04.2019 року рiшенням №2/2019 від 24.04.2019 єдиного акцiонера Банку - компанiї Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А.  
(ABH Holdings S.A., реєстрацiйний № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: 
бульвар Дю Прiнс Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Велике Герцогство Люксембург), якiй належить 100 % акцiй  
Банку, членом Наглядової Ради Банку, незалежним членом (незалежним директором) обрано Галiєва  
Ернеста Едуардовича (паспорт: МТ 366567, Печенiзьким РС ГУДМС України в Харкiвськiй обл. 06.04.2015 р).  
Посадова особа обрана строком на 3 роки. Галiєв Ернест Едуардови часткою в статутному капiталi Банку  
не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала посадова  
особа протягом останнiх п’яти рокiв:
з 02.04.2018 по теперiшнiй час - АТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), член Наглядової Ради;
з 28.04.2010 по теперiшнiй час - АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), член Наглядової Ради.

24.04.2019 припинено повно-
важення

Член Наглядової 
Ради Банку, не-
залежний член 

(незалежний ди-
ректор)

Єршов Артемiй Михай-
лович - 0

24.04.2019 року рiшенням №2/2019 від 24.04.2019 єдиного акцiонера Банку - компанiї Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH 
Holdings S.A., реєстрацiйний № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: буль-
вар Дю Прiнс Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Велике Герцогство Люксембург), якiй належить 100 % акцiй Банку, при-
пинено повноваження члена Наглядової Ради Банку Єршова Артемiя Михайловича (паспорт: 000615750 виданий 
12.06.2017 р., орган видачі 8030). Пiдставою для прийняття рiшення про припинення повноважень Єршова Артемiя 
Михайловича є переобрання складу Наглядової Ради у зв’язку із закінченням терміну повноважень. Єршов Артемiй 
Михайлович на посадi члена Наглядової Ради Банку перебував з 28.11.2018 року. Часткою в статутному капiталi 
Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

24.04.2019 обрано

Член Наглядової 
Ради Банку, неза-
лежний член (не-
залежний дирек-

тор)

Єршов Артемiй Михай-
лович - 0

Зміст інформації:
24.04.2019 року рiшенням №2/2019 від 24.04.2019 єдиного акцiонера Банку - компанiї Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH 
Holdings S.A., реєстрацiйний № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: буль-
вар Дю Прiнс Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Велике Герцогство Люксембург), якiй належить 100 % акцiй Банку,  не-
залежним членом (незалежним директором) Наглядової Ради АТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) обрано Єршо-
ва Артемiя Михайловича (паспорт:000615750 виданий 12.06.2017 р. органом 8030). Пiдстава: рiшення єдиного 
акцiонера Банку - компанiї Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH Holdings S.A.) Посадова особа обрана строком на 3 роки. 
Єршов Артемiй Михайлович часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.  
Посади, якi обiймав Єршов Артемiй Михайлович протягом останнiх п’яти рокiв:
З 28.11.2018 по теперiшнiй час – АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), член Наглядової Ради;
З 28.11.2018 по теперiшнiй час – АТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), член Наглядової Ради;
з 24.05.2016 по теперiшнiй час – ПАТ «Українська бiржа» (Україна), Голова Бiржової ради; 
з 21.05.2014 по теперiшнiй час – Асоцiацiя «Фондове Партнерство» (Україна), Член Ради; 
з 21.05.2014 по теперiшнiй час – Професiйна Асоцiацiя учасникiв Ринкiв капiталу та Деривативiв (Україна), Член 
Ради; 
з 16.04.2013 по 07.08.2014 – ПАТ «Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї» (Україна), Заступник Голови Правлiння; 
з 11.04.2013 по 23.05.2016 – ПАТ «Українська бiржа» (Україна), Член Бiржової ради; 
з 26.04.2012 по 01.04.2016 – ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» (Україна), Член Наглядової ради;
з 28.03.2014 по 14.03.2016 – АТ «Trastakomercbanka», місто Рига, Латвія Член Ради.

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: GL8N0479, GL6N0532,GL3N0559
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:

14.06.2019

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/42404-asset- 
sell-id-196399, 42391-asset-sell-id-196136

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБлІЧНОГО аКЦІОНЕРНОГО ТОВаРИсТВа «ІМЕКсБаНК»

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

GL33N02476 Дебіторська заборгованість: YUNERO SPIN LTD (за програмний продукт)

Дата проведення відкритих торгів    Перші відкриті торги (аукціон) — 24.05.2019
(аукціону)/електронного аукціону   

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

ТОВ «КОМПас ГЕО» повідомляє, 

що 7 травня 2019 року о 10.00 год. 

будуть проводитись роботи щодо встановлення 

меж у натурі та закріплення межовими знаками 

поворотних точок земельної ділянки, 

яка знаходиться в користуванні AT «Ощадбанк» 

та розташована за адресою: м. Київ, 

б-р Вацлава Гавела, 4. Запрошуються 

представники суміжного землекористувача 

ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК».

сПРаВа «М.Т. ПРОТИ УКРаїНИ»  
(CASE OF М.Т. v. UKRAINE)

(заява №950/17)

стислий виклад рішення від 19 березня 2019 року
У 2007 році тест ДНК підтвердив, що заявник був батьком дитини, з якою він на-

далі регулярно контактував та надавав фінансову допомогу. У 2015 році мати дити-
ни вирішила переїхати разом із дитиною до Німеччини. Оскільки заявник був проти 
цього, вона заборонила йому спілкуватися з дитиною. У зв’язку з цим заявник одра-
зу ініціював провадження у Дарницькому районному суді міста Києва (далі — район-
ний суд), вимагаючи визнати його батьківство та внести відповідні зміни у свідоцтво 
про народження дитини. Районний суд ухвалив рішення на користь заявника, взяв-
ши до уваги його аргумент, що протягом тривалого періоду, коли мати дитини не пе-
решкоджала йому у регулярному доступі до дитини, він не хотів завдавати клопоту 
сім’ї та травмувати дитину.

Апеляційний суд міста Києва скасував рішення районного суду, зазначивши, що 
до вимоги про визнання батьківства встановлено строк позовної давності в один рік, 
перебіг якого розпочався, коли заявник дізнався про своє батьківство у 2007 році за 
результатами тесту ДНК.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
відхилив скаргу заявника без розгляду його аргументів щодо недотримання ним 
встановленого законодавством строку.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за статтею 8 та пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод (далі — Конвенція) на неможливість встановити своє батьківство 
щодо дитини, оскільки національні суди не розглянули його позов по суті.

Розглянувши скарги заявника, Європейський суд вказав, що незважаючи на те що 
заявник подав свій позов поза межами встановленого законодавством строку, суди 
відповідно до національного законодавства могли поновити строк за наявності ваго-
мих причин. Беручи до уваги той факт, що національні суди не розглянули питання, 
чи було в найкращих інтересах дитини поновлення строку позовної давності та роз-
гляду позову по суті, а також не провели аналіз для встановлення балансу між інтер-
есами дитини та батька, Європейський суд констатував порушення статті 8 Конвенції.

Щодо стверджуваного порушення пункту 1 статті 6 Конвенції Європейський суд 
зазначив, що з огляду на висновки за статтею 8 Конвенції окремого питання щодо 
порушення цього положення не виникає.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО 
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції;
3. Постановляє, що немає необхідності розглядати скаргу за пунктом 1 статті 6 

Конвенції;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику такі 

суми, що мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за кур-
сом на день здійснення платежу:

(i) 4 500 (чотири тисячі п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що 
може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii) 1 500 (одна тисяча п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що мо-
же нараховуватись заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»

сПРаВа «БІГУН ПРОТИ УКРаїНИ»  
(CASE OF BIGUN v. UKRAINE) 

(Заява № 30315/10)

стислий виклад рішення від 21 березня 2019 року
Заявнику, засудженому до довічного позбавлення волі, неодноразово відмовля-

ли у наданні тривалих побачень з родичами, оскільки чинне на час подій законодав-
ство цього не передбачало.

У квітні 2007 року заявники подали адміністративний позов до Державного депар-
таменту України з питань виконання покарань, вимагаючи надання права на тривале 
подружнє побачення кожні три місяці. Суди трьох інстанцій залишили їхній позов без 
задоволення як такий, що не мав законних підстав.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-
жились, що абсолютна заборона тривалих побачень з родичами, яка до травня 2014 
року існувала в Україні для засуджених до довічного позбавлення волі, порушила їх-

ні права за статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
(далі — Конвенція). Заявники також скаржились за статтею 13 Конвенції на відсут-
ність ефективного національного засобу юридичного захисту у зв’язку з їх скаргою 
за статтею 8 Конвенції. Крім того, заявники стверджували, що заборона тривалих по-
бачень з родичами для засуджених до довічного позбавлення волі порушила їхні пра-
ва за статтею 12 Конвенції.

Розглянувши скарги заявників за статтею 8 Конвенції, Європейський суд зазна-
чив, що у цій справі оскаржуване обмеження застосовувалося до заявників відповід-
но до статті 151 Кримінально-виконавчого кодексу України, яка на момент подій пе-
редбачала лише короткострокові побачення для засуджених до довічного позбав-
лення волі, тоді як інші категорії засуджених мали право на тривалі побачення. Євро-
пейський суд вказав, що до відповідного законодавства було внесено зміни, а оскар-
жуване обмеження було скасовано, проте на момент подій заявники не мали підстав 
сподіватися, що це може статися.

З огляду на це Європейський суд дійшов висновку, що втручання у сімейне життя 
заявників внаслідок абсолютної заборони для засуджених до довічного позбавлення 
волі на тривалі побачення з родичами лише з огляду на тяжкість покарання засудже-
ного без індивідуальної оцінки небезпеки було, як таке, непропорційним цілям, на які 
посилався Уряд та констатував порушення статті 8 Конвенції.

Щодо скарг заявників за статтею 13 Конвенції Європейський суд зазначив, що 
вказане положення Конвенції не може тлумачитися як таке, що вимагає наявності 
юридичного засобу захисту від недосконалості національного законодавства, оскіль-
ки в такому випадку Європейський суд вимагатиме від Договірних держав імплемен-
тації положень Конвенції в національне законодавство та вказав на відсутність пору-
шення статті 13 Конвенції.

З огляду на факти справи, доводи сторін та висновки за статтями 8 та 13 Конвен-
ції Європейський суд вказав, що немає потреби виносити окреме рішення щодо при-
йнятності та суті скарги заявників за статтею 12 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги заявників за статтями 8 та 13 Конвенції;
2. Постановляє, що немає необхідності розглядати питання прийнятності та суті 

їхньої скарги за статтею 12 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції;
4. Постановляє, що не було порушено статтю 13 Конвенції у поєднанні зі стат-

тею 8 Конвенції;
5. Постановляє, що:
(а) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити такі суми, які 

мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на 
день здійснення платежу:

(i) 3 000 (три тисячі) євро кожному заявнику в якості відшкодування моральної 
шкоди та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись;

(ii) 655 (шістсот п’ятдесят п’ять) євро спільно та додатково суму будь-якого по-
датку, що може нараховуватись заявникам, в якості компенсації судових та інших ви-
трат, понесених під час провадження у Суді;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

6. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах європейського суду з прав людини

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 квітня 2019 р. № 250-р 
Київ

Про погодження передачі будівлі  
у м. Рубіжному в державну власність  
з віднесенням її до сфери управління  

Пенсійного фонду України
Погодитися з пропозицією Пенсійного фонду України та Рубіжанської 

міської ради (Луганська область) щодо передачі будівлі (реєстраційний но-
мер 807348544125) по вул. Студентській, 35а, у м. Рубіжному, що розмі-
щена на земельній ділянці площею 0,1135 гектара (кадастровий номер 
4412500000:04:002:0106), в державну власність з віднесенням її до сфери 
управління зазначеного Фонду.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

У провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебу-
ває кримінальне провадження відносно Моісеєнко Тетяни Іллівни, 
06.03.1953 року народження, обвинуваченої у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викликається Моі-
сеєнко Тетяна Іллівна, 06.03.1953 року народження, обвинувачена у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, яке відбудеться 20 травня 2019 року о 10.00 год. у при-
міщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Ки-
їв, вул. П. Шутова, 1, каб. 4, під головуванням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

У провадженні Бердянського міськрайонно-
го суду Запорізької області знаходиться кримі-
нальне провадження за обвинуваченням Варва-
шені Тетяни Миколаївни у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України, розгляд справи здійснюється 
в спеціальному судовому провадженні.

До суду як обвинувачена викликається Вар-
вашеня Тетяна Миколаївна. Судове засідання 
відбудеться 10.05.2019 року о 15.00 год. у при-
міщенні суду за адресою: Запорізька область,  
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 305.

Суддя Богомолова Л. В.

НаЦІОНальНЕ аГЕНТсТВО УКРаїНИ З ПИТаНь ДЕРЖаВНОї слУЖБИ
оголошує про проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення на:

підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, го-
лів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників з питань запобігання ко-
рупції;

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, по-
сади яких віднесено до першої-четвертої категорій посад в органах місцевого самоврядування, з пи-
тань управління фінансами.

Умови проведення конкурсного відбору та перелік документів, що надаються учасниками, розмі-
щено на офіційному веб-сайті НАДС.
Розкриття конкурсних пропозицій відбудеться на засіданні Конкурсної комісії 27 травня 2019 року 

о 15-00 у приміщенні НАДС за адресою: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Довідки за телефонами: +38(044) 256 00 43; +38(044) 256 00 20
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 ТРавНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +6 +11 +13 +18 Черкаська +6 +11 +16 +21
Житомирська +4 +9 +13 +18 Кіровоградська +6 +11 +18 +23
Чернігівська +5 +10 +14 +19 Полтавська +5 +10 +17 +22
Сумська +6 +11 +15 +20 Дніпропетровська +6 +11 +19 +24
Закарпатська +6 +11 +14 +19 Одеська +8 +13 +19 +24
Рівненська +4 +9 +13 +18 Миколаївська +7 +12 +19 +24
Львівська +4 +9 +12 +17 Херсонська +6 +11 +19 +24
Івано-Франківська +4 +9 +13 +18 Запорізька +7 +12 +19 +24
Волинська +3 +8 +13 +18 Харківська +5 +10 +17 +22
Хмельницька +5 +10 +14 +19 Донецька +7 +12 +18 +23
Чернівецька +5 +10 +13 +18 Луганська +6 +11 +19 +24
Тернопільська +5 +10 +13 +18 Крим +7 +12 +19 +24
Вінницька +5 +10 +14 +19 Київ +9 +11  +16 +18

Укргiдрометцентр

Донеччанка — 
переможниця 
міжнародного 
марафону

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

РЕКОРДНИЙ ФІНІШ. Спортсменка з Донеччини вікторія Хапіліна 
перемогла в марафоні, показавши рекордний результат. 

Змагання PZU Cracovia Maraton відбулися у польському місті Краків, 
де на старт традиційної марафонської дистанції завдовжки 42 кіломе-
три 195 метрів вийшли понад 5 тисяч учасників. а першою серед жінок 
на фініші стала представниця України, яка займається у школі вищої 
спортивної майстерності Донецької області. 

вікторії вдалося подолати дистанцію за 2 години 28 хвилин і 3 секун-
ди, побивши попередній рекорд траси на 11 секунд,  виконавши нор-
матив на Олімпійські ігри 2020 року та норматив майстра спорту між-
народного класу. Про упевнену перемогу донеччанки свідчить і те, що 
свою суперницю з Кенії, яка фінішувала другою, вона випередила аж 
на 5 хвилин. в управлінні фізичної культури та спорту Донецької об-
ласної державної адміністрації уточнили, що норматив на Олімпійські 
ігри в Токіо у виконанні вікторії Хапіліної став першим серед спортсме-
нів Донеччини та серед усіх легкоатлетів України на бігових дистанціях. 

Для патріотів  
по той бік

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

НАШ ПРАПОР. Напередодні свята Перемоги у Трьохізбенці військові з 
10-ї гірської штурмової бригади та волонтери встановили великий прапор 
України, який добре видно в тимчасово окупованому Слов’яносербську, 
та білборд із гаслом «За свої землі стоїмо до кінця!».

Крім цього, як повідомили у прес-центрі операції Об’єднаних сил, во-
лонтери привезли в подарунок великий патріотичний банер, виготовле-
ний за ескізами людини, що живе на тимчасово окупованій території.

За словами учасників команди волонтера володимира Іванова, во-
ни хочуть, щоб «усі українці знали, що й на тому боці фронту теж є па-
тріоти України і вони чекають на своє звільнення».

Диво Синього лісу
Вікторія ВЛАСЕНКО, 

«Урядовий кур’єр»

ПРЕКРАСНА МИТЬ. Кож-
ної весни тисячі людей 
з’їжджаються до букового лісу 
Галлербос неподалік Брюссе-
ля, щоб помилуватися природ-
ним дивом. Щороку приблизно 
від середини квітня й до почат-
ку травня цей ліс прикрашає 
блакитний килим диких гіа-
цинтів. Мільйони синіх дзвони-
ків ростуть так щільно і встеля-
ють такі великі площі, що Гал-
лербос називають Синім лісом. 

Якщо ви прийдете сюди зран-
ку, то побачите чарівну картину: 
перше сонячне проміння, про-
биваючись крізь молоде зелене 
листя дерев, по-особливому під-
свічує синій цвіт гіацинтів, від чо-
го в лісі стоїть казкове блакитно-
фіолетове марево. У ньому лег-
ко уявити Мавку, яка гойдаєть-
ся на вербовому гіллі, чи ельфів, 
які танцюють на старих, зарос-
лих мохом пеньках.

Загальна площа лісу — 
близько 555 гектарів. Для охо-
чих помилуватися гіацинтами 
лісництво відвело два марш-
рути завдовжки сім кілометрів. 
Ці широкі стежки обнесено мо-
тузяною загорожею. адже ди-
кі гіацинти заборонено не ли-
ше рвати, по них не можна хо-
дити, бо квітковий килим дуже 
ніжний, і його легко можна по-
шкодити. 

Те, що дикі гіацинти такі 
густі, свідчить, що вони рос-
туть тут не одне століття. Ра-
ніше Галлербос належав до 
найбільшого масиву букових 
пралісів у Європі, який сягав 
південної частини Брюссе-
ля. Цей ліс існував ще за ча-
сів римлян і починався від бе-
регів Рейну та Мозелю і дохо-
див до Північного моря. Пер-
ші згадки про нього датують-
ся 686 роком. Проте у роки 

Першої світової війни велику 
частину Галлербосу було ви-
рубано. Нині в лісі залишили-
ся лічені древні дубові та бу-
кові дерева. У 30-х роках ми-
нулого століття бельгійський 
уряд розпочав програму з від-
новлення зелених насаджень 
на цих територіях. Таким чи-
ном тут з’явився оновлений 
Галлербос. 

Щороку час цвітіння гі-
ацинтів різний, бо зале-
жить від примхливої бель-
гійської погоди. Тому коли 
він наближається, спеціаль-

ний сайт розміщує щоден-
ні оновлення. Отже, відвід-
увачі й численні професій-
ні фотографи можуть поба-
чити, коли Галлербос стає 
справді синім лісом. У вихід-
ні дні гіацинтові стежки на-
повнюються людським пото-
ком з охочих помилуватися 
цим неповторним явищем. 
влада містечка Галле, біля 
якого розташовано ліс, на-
віть запровадила спеціаль-
ний автобус, котрий достав-
ляє всіх охочих до чарівного 
лісу диких гіацинтів.
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вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Від середини квітня й до початку травня ліс поблизу 
Брюсселя прикрашає блакитний килим диких гіацинтів

Срібні клавіші Дмитра Семикраса
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ТАК ТРИМАТИ! Успішно 
виступив на ХII  Міжнародно-
му конкурсі молодих піаніс-
тів пам’яті володимира Го-
ровиця студент II  курсу Сум-
ського вищого училища мис-
тецтв і культури ім. Д. Борт-
нянського відділу спеціаль-
ного фортепіано Дмитро Се-

микрас (клас Світлани Моро-
зової).

У творчому змаганні, в 
якому брали участь 24 музи-
канти з 9 країн трьох конти-
нентів світу, юний слобожан-
ський талант одержав дру-
гу премію, срібну медаль та 
грошову винагороду.

Опісля виконання Концер-
ту для фортепіано з орке-
стром ля мінор Едварда Грі-

га у супроводі академічного 
симфонічного оркестру На-
ціональної філармонії (дири-
гент віталій Протасов) гля-
дачі стоячи вітали таланови-
того представника Сумщини. 

Цей конкурс єдиний в 
Україні, який з 2004 року 
входить до всесвітньої фе-
дерації міжнародних музич-
них конкурсів і за статусом 
прирівнюється до таких ор-

ганізацій, як Олімпійський 
комітет, ФІФа, ЮНЕСКО, 
вООЗ.

За чверть століття сво-
го існування він став однією 
з найавторитетніших плат-
форм фортепіанного мис-
тецтва у світі, що дає змо-
гу юним талановитим музи-
кантам демонструвати свою 
майстерність на міжнарод-
ному рівні.

На теплоході музика лунає…
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

РІЧКОВІ МАНДРИ. У Чер-
касах розпочалася річкова на-
вігація. Теплохід для прогуля-
нок «Герой Дубинда» ще перед 
великоднем повіз пасажирів у 
невелику мандрівку по Дніпру. 
Серед відпочивальників  — діти 
з особливими потребами та їхні 
рідні. Радощам малечі не було 
меж. Чудові краєвиди, зокрема 
пейзаж міста з досі не бачено-
го ракурсу, захопили юних ман-
дрівників. Гарного настрою до-
давала жива музика. 

Перші два рейси для чер-
касців були безплатні. Тепер, 
як розповіла директор тур-
оператора валентина височин, 
теплохід курсує річкою кілька 
разів на день.

Для багатьох жителів Чер-
кас такі прогулянки Дніпром 
стали традиційними. Ниніш-
нього сезону організатори від-
починку намагатимуться його 

урізноманітнити. Зокрема про-
понуватимуть поїздки на дні-
провські острови, тематичні зу-
стрічі на теплоході, вечори від-
починку та інші розважаль-
ні заходи. Загалом же, як за-
уважують пасажири, необхід-
но відновити пасажирське суд-
ноплавство, яке через нерен-
табельність припинилося, аби 
річковим транспортом можна 
було дістатися до Канева, Ки-
єва чи інших міст. 

На думку експерта з еконо-
мічного аналізу та транспорт-
ної інфраструктури Українсько-
го інституту майбутнього Ярос-
лава Пилипчука, пасажирські 
перевезення Дніпром можуть 
відродитися. Та цей вид тран-
спорту має стати конкурентним 
із наземним — автобусами, за-
лізницею. Оскільки за часом 
річка програє, така поїздка по-
винна бути набагато комфорт-
нішою, а тариф — конкуренто-

спроможним. але все одно це 
будуть або короткі перевезен-
ня, або туристичні. 

Як пояснив один із колиш-
ніх працівників річкового фло-
ту, який тепер перебуває на за-
служеному відпочинку, тепло-
хід як вид транспорту нині се-
бе окупити не зможе. Та й жод-
на державна компанія не змо-
же відродити флот без участі 
інвесторів. але держава могла 
б сприяти пожвавленню паса-
жирських річкових перевезень. 
Наприклад, надати «податко-
ві канікули», зменшити рівень 
портових зборів на строк, до-
ки «крилатий» флот не почне 
працювати на беззбитковому 
рівні. Лише за таких умов від-
родження пасажирських річко-
вих перевезень в Україні мож-
ливе. Це в інтересах держави, 
адже може зменшити наванта-
ження на автомобільні дороги. І 
на деяких напрямках вирішило 
б питання дефіциту залізнич-
них квитків.

Теплохід «Герой Дубинда» вирушає в плавання
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