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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЯКІВ СМОЛІЙ:
«Макропрогноз, який 

ми оприлюднюємо, 
передбачає підписання 

угоди з Міжнародним 
валютним фондом  

й отримання 
траншу  

цього року».

Людина має право!
ПРІОРИТЕТИ. В Україні започатковано новий проєкт Ради 

Європи «Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник 
сталої демократії в Україні». Це перший та єдиний проєкт Ради 
Європи, сфокусований виключно на соціальних правах людей. 
Мета ініціативи — допомогти українській владі посилити розви-
ток соціальних прав у державі. «Цей проєкт розглядаємо як ве-
лику підтримку, оскільки його пріоритети збігаються з пріорите-
тами міністерства, прописаними в Плані діяльності уряду. Хоче-
мо працювати не лише з наслідками, а й причинами потраплян-
ня людей у складні життєві обставини. Щоб взагалі не допуска-
ти кризових ситуацій», — цитує слова міністра соціальної політи-
ки Юлії Соколовської пресслужба відомства. 

Пріоритетні напрями роботи в межах проєкту такі: права ді-
тей, права осіб з інвалідністю, права людей похилого віку. Ак-
тивна фаза проєкту розпочнеться 1 листопада і триватиме два 
роки. За цей час планують удосконалити нормативну базу щодо 
соціальних прав людини відповідно до європейських стандартів, 
передбачених Європейською соціальною хартією. 

22,9 млрд дол. 
становить поліпшений прогноз НБУ 

щодо рівня міжнародних резервів на 
кінець 2019 року. Раніше прогнозували 

21,7 млрд доларів
АКТУАЛЬНО. Протистояння агресорові, модернізація та 
інновація — головні сегменти діяльності держустанови

Європейський шлях 
Держгідрографії

Голова Нацбанку про те, що влада розраховує  
на продовження співпраці з МВФ 
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ІНФРАСТРУКТУРА

П’ятирічна історія артилерійської 
бригади знайшла відображення у 
світлинах на виставці «Гарматний 
ешелон», яку цими днями 
відкрили в Тернополі

ЧЕСТЬ І СЛАВА

Лоукостери, які працюють на 
українському ринку, провадять 
агресивну політику щодо завойовування 
потенційних пасажирів — квитки на 
рейси стають дедалі дешевшими
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Культурна спадщина повертається
РАРИТЕТ. Факсимільне видання унікального середньовічного рукописного Реймського Євангелія 
побачило світ в Україні

Лариса ВЕЛИЧКО 
для «Урядового кур’єра»

У Національному заповідни-
ку «Софія Київська» відбула-

ся довгоочікувана презентація пер-
шого в Україні повного факсиміль-

ного видання Реймського Єванге-
лія. Досі цю унікальну книгу, на 
якій присягали королі Франції,  ви-
давали в Україні лише частково — 
кириличну частину. Тепер відбув-
ся повний факсимільний випуск. 
Нове видання має два томи. У пер-

шому відтворено сторінки руко-
писної пам’ятки обох частин — ки-
риличної ХІ століття і латиничної 
ХІV, тобто у тому вигляді, в якому 
вона зберігається нині у французь-
кому місті Реймс. Другий том міс-
тить підсумки сучасного вивчення 

цієї середньовічної книги україн-
ськими науковцями (палеографіч-
ні, мистецькі та мовні особливості, 
історію його створення, побутуван-
ня).  Під час пресконференції гене-
ральний директор Національного 
заповідника «Софія Київська» Не-

ля Куковальська зазначила: «Сьо-
годні одна з моїх мрій здійснилася: 
повернулась в Україну найдавні-
ша рукописна пам’ятка, пов’язана 
з Києвом, Софійським собо-
ром, іменами видатних істо-
ричних постатей. 



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

оголошення

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

До відома акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»!
Повідомлення

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»

(далі — Товариство або ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»)
(ідентифікаційний код: 00191230; місцезнаходження: вул. Південне шосе, 72, м. Запоріжжя, Україна, 69008).

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: 25 листо-
пада 2019 року об 11.00 годині.

Місце проведення позачергових Загальних зборів: м. Запоріжжя, 
вул. Незалежної України, 17 (попередня назва: вул. 40 Років Радян-
ської України, 17), Палац культури Металургів, зал № 1.

Час початку реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: 
25 листопада 2019 року о 09-00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників позачергових Загальних збо-
рів: 25 листопада 2019 року о 10.30 годині.

Місце реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: м. За-
поріжжя, вул. Незалежної України, 17 (попередня назва: вул. 40 Ро-
ків Радянської України, 17), Палац культури Металургів, фойє Пала-
цу культури Металургів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
позачергових Загальних зборах акціонерів (далі — Загальні збори) 
— станом на 24-00 годину 19 листопада 2019 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування  
(проект порядку денного), разом з проектом рішення з питань, 

включених до проекту порядку денного:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1: 
1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про 

припинення їх повноважень. 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.1.Обрати Лічильну комісію у складі: 
Голова комісії: Козаченко Олександр Григорович; 
Секретар комісії: Сопіна Олена Володимирівна; 
Члени комісії: 
Савенко Алла Леонідівна; 
Маханько Наталія Вікторівна; 
Пельо Тетяна Павлівна; 
Ключ Наталія Павлівна; 
Козлова Наталія Борисівна. 
1.2. Визначити, що повноваження Лічильної комісії починаються з 

моменту прийняття рішення про її обрання і припиняються з моменту 
оголошення цих Загальних зборів акціонерів закритими.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2:
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних 

зборів. 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
2.1. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:
- при розгляді питання порядку денного доповідачеві надається до 

10 хвилин;
- під час обговорення питань до доповідача надається до 5 хвилин;
- зміна порядку розгляду питань порядку денного не допускається. 
2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:
1) Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про 

припинення їх повноважень.
2) Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних 

зборів.
3) Про затвердження/схвалення договорів поруки, укладених Това-

риством з АТ «АЛЬФА-БАНК». 
4) Про надання згоди на укладення додаткової угоди до договору 

поруки, укладеного з АТ «АЛЬФА-БАНК».
5) Про призначення (обрання) суб’єкта аудиторської діяльності 

(зовнішнього аудитора, аудиторської фірми), затвердження умов до-
говору, що укладається з суб’єктом аудиторської діяльності, встанов-
лення розміру оплати його послуг.

6) Про припинення повноважень Генерального директора ПАТ 
«ЗАПОРІЖСТАЛЬ».

7) Про обрання нового Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖ-
СТАЛЬ».

8) Про затвердження умов та підписання Контракту з новим Гене-
ральним директором ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3:
3. Про затвердження/схвалення договорів поруки, укладених Това-

риством з АТ «АЛЬФА-БАНК».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
3.1. Затвердити/схвалити договори поруки, укладені Товариством 

з АТ «АЛЬФА-БАНК» на загальну суму, що перевищує розмір 10% 
статутного капiталу Товариства, загальний строк реалізації яких пе-
ревищує 12 місяців та строк дії договорів не визначений певною ка-
лендарною датою, а саме:

3.1.1. затвердити/схвалити договір поруки №165-П/19 від 
15.08.2019 року (далі — Договір поруки), укладений Товариством 
з АТ «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код — 23494714), у відпо-
відності з яким Товариство поручається перед АТ «АЛЬФА-БАНК» 
за виконання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІ-
ПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код — 
05393085), далі — Боржник, у повному обсязі своїх обов’язків за до-

говором про відкриття кредитної лінії № 82-МВ/17 від 21 грудня 2017 
року (далі — Кредитний договір); 

3.1.2. затвердити/схвалити договір поруки №164-П/19 від 15 серп-
ня 2019 року (далі — Договір поруки 1), укладений Товариством з АТ 
«АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код — 23494714), у відповіднос-
ті з яким Товариство поручається перед АТ «АЛЬФА-БАНК» за вико-
нання Боржником договору про відкриття кредитної лінії № 34-МВ/19 
від 26 червня 2019 року (далі — Кредитний договір 1); 

3.2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖ-
СТАЛЬ» на власний розсуд змінювати умови, викладені в Договорі 
поруки та в Договорі поруки 1, умови, пов’язані з будь-якими зміна-
ми обсягу відповідальності Товариства за Договором поруки, в то-
му числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відпові-
дальності Товариства за Договором поруки, зокрема, але не виключ-
но, будь-які зміни Кредитного договору та/або Кредитного догово-
ру 1, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини 
(траншу) кредитної лінії, що надається Боржнику, та/або розмір про-
центів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних 
винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких 
інших платежів, які Боржник, згідно з Кредитним договором та/або 
Кредитним договором 1 повинен сплачувати Банку, зміна строку ко-
ристування частиною (траншем) кредитної лінії та інші умови Кредит-
ного договору та/або Кредитного договору 1, виконання яких забез-
печено Договором поруки, при цьому укладені додаткові угоди (уго-
ди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потре-
бують окремого рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про 
укладення/затвердження, і встановлена порука залишиться чинною 
протягом строку дії Договору поруки, а Товариство буде відповіда-
ти перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-
яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Кредитним 
договором та/або Кредитним договором 1. 

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4:
4. Про надання згоди на укладення додаткової угоди до договору 

поруки, укладеного з АТ «АЛЬФА-БАНК».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
4.1. Надати згоду на збільшення обсягу відповідальності Товари-

ства за договором поруки №165-П/19 від 15 серпня 2019 року (далі 
— Договір поруки) та надати Товариству згоду на укладення із АКЦІ-
ОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» Додаткової угоди до До-
говору поруки, у відповідності з якою Товариство поручиться перед 
АТ «АЛЬФА-БАНК» за виконання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВА-
РИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифіка-
ційний код — 05393085), далі — Боржник у повному обсязі своїх 
обов’язків за Договором про відкриття кредитної лінії № 82-МВ/17 від 
21 грудня 2017 року (далі — Кредитний договір), згідно з умовами 
якого АТ «АЛЬФА-БАНК» відкрив/відкриє Боржнику відновлювану 
мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами: ліміт кредит-
ної лінії — еквівалентний сумі, що не перевищує 20 000 000,00 (два-
дцяти мільйонів) доларів США з можливістю надання у межах кре-
дитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро, строк дії кредитної 
лінії — не більше ніж до 31 грудня 2022 року; сплата процентів за ко-
ристування кредитною лінією у гривні у розмірі не більше 22% (двад-
цять два відсотка) річних, сплата процентів за користування кредит-
ною лінією у доларах США не більше 10% (десять відсотків) річних, 
сплата процентів за користування кредитною лінією у євро не більше 
10% (десять відсотків) річних.

4.2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного догово-
ру, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу 
відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключ-
но, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшуєть-
ся розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування час-
тиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за корис-
тування кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних вина-
город, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-
яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором по-
винен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручить-
ся згідно з Договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не 
є підставою для припинення поруки, наданої Товариством, та не по-
требують окремого рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, 
і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії Дого-
вору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж 
обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу 
відповідальності Боржника за Кредитним договором. 

Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою стро-
ком дії. 

4.3. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖ-
СТАЛЬ» визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди до До-
говору поруки та підписати Додаткову угоду до Договору поруки від 
імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору по-
руки та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до 
нього, що будуть укладатися в майбутньому.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5:
5. Про призначення (обрання) суб’єкта аудиторської діяльності 

(зовнішнього аудитора, аудиторської фірми), затвердження умов до-
говору, що укладається з суб’єктом аудиторської діяльності, встанов-
лення розміру оплати його послуг.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
5.1. Призначити (обрати) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КПМГ АУДИТ» (ідентифікаційний код — 31032100) суб’єктом ауди-
торської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової 
звітності Товариства (окремої та консолідованої) станом на та за рік, 
що закінчується 31.12.2019 року.

5.2. Затвердити умови договору, що укладається із ПРИВАТНИМ 
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КПМГ АУДИТ» як із суб’єктом ауди-
торської діяльності, та встановити розмір оплати послуг суб’єкта ау-
диторської діяльності згідно умов даного договору.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 6:
6. Про припинення повноважень Генерального директора ПАТ 

«ЗАПОРІЖСТАЛЬ».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
6.1. Припинити повноваження Генерального директора Товариства 

Шурми Ростислава Ігоровича 25.11.2019 року. 

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 7:
7. Про обрання нового Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖ-

СТАЛЬ».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
7.1. Обрати Генеральним директором ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Миро-

ненка Олександра Григоровича з 26.11.2019 року до 02.04.2022 року. 

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 8:
8. Про затвердження умов та підписання Контракту з новим Гене-

ральним директором ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ». 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
8.1. Затвердити умови Контракту з новим Генеральним директо-

ром ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Мироненком Олександром Григорови-
чем.

8.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ЗАПОРІЖСТАЛЬ» підписати Контракт з Генеральним директором 
Товариства Мироненком Олександром Григоровичем.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів — паспорт 
та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, 
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, осо-
бисто або через уповноваженого представника до дати проведення 
Загальних зборів за адресою: вул. Південне шосе, 72, м. Запоріжжя, 
Україна, 69008, кабінет №14, з понеділка по п’ятницю — з 9-00 до  
16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день про-
ведення Загальних зборів — за місцем їх проведення. Посадова осо-
ба, відповідальна за організацію ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Генеральний директор Товариства Шурма Ростислав Ігоро-
вич. Відповідальна особа за проведення ознайомлення акціонерів з 
документами – Тонконог Наталія Анатоліївна. Акціонери (їх представ-
ники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно 
оформлену довіреність. Також з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів та інфор-
мацією, передбаченою ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні то-
вариства», можна ознайомитися на веб сайті https://zaporizhstal.com. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а та-
кож щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість 
яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 
Пропозиції акціонерів направляються на ім’я Генерального директо-
ра ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» за адресою: вул. Південне шосе, 72, м. За-
поріжжя, Україна, 69008 не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-
ня загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу орга-
нів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення За-
гальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проек-
ту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Това-
риства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кан-
дидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що канди-
дат пропонується на посаду члена наглядової ради — незалежного 
директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних збо-
рів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізви-
ща (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або 
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або про-
екту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що нале-
жать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу ор-
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оголошення

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя До-
нецької області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) роз-
глядає кримінальне провадження відносно Гордієнка Тара-
са Івановича, 04 липня 1972 року народження, за обвинува-
ченням у скоєнні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 258-3; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК Укра-
їни, Швець Олени Костянтинівни, 20 січня 1970 року наро-
дження, за обвинуваченням у скоєнні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, Лифен-
ка Олексія Володимировича, 16 серпня 1972 року народжен-
ня, за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

Обвинувачені
Гордієнко Тарас Іванович, останнє відоме місце прожи-

вання якого: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Чер-
нігівська, 6, квартира 38,

Швець Олена Костянтинівна, останнє відоме місце прожи-
вання якої: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Ново-
російська, 17 (гуртожиток),

Лифенко Олексій Володимирович, останнє відоме місце 
проживання якого: Донецька область, місто Донецьк, вули-
ця Крута, 10, 

викликаються для участі у розгляді вказаного кримі-
нального провадження на 05 листопада 2019 року о 08-
45 годині, 20 листопада 2019 року о 12-45 годині, кабінет  
№ 204, другий поверх.

У випадку неможливості прибуття обвинувачені повинні 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у їх відсутність на підставі документів, які є в мате-
ріалах справи.

Суддя Шиян В. В.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1305/2019, справа №761/41270/2019 за 
обвинуваченням Жириновського Володимира Воль-
фовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 3 ст.27, ч. 3 ст.258-5 КК Укра-
їни, Дєгтярьова Михайла Володимировича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 3 ст.258-5 КК України, Діденка Олексія Миколайо-
вича, у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 3 ст.258-5 КК України, згідно з Єди-
ним державним реєстром досудових розслідувань за 
№ 12014000000000291.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судове засідання по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 01.11.2019 ро-
ку о 09 год. 15 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №510.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Овсеп’ян Т. В.

Адміністративною колегією Полтавського обласно-
го територіального відділення Антимонопольного ко-
мітету України 18.09.2019 прийнято розпорядження  
№ 66/46-рп/к про початок розгляду справи про порушен-
ня законодавства про захист економічної конкуренції  
№ 66-1-50/45-19 з боку ПРAT «БУ-9 «ПНГБ» (ідентифіка-
ційний код 01291471) та ТОВ «БК НАФТОГАЗБУД» (іден-
тифікаційний номер 40084479).

У зв’язку з неможливістю вручити зазначене розпоря-
дження про початок розгляду справи з повним текстом 
розпорядження можна ознайомитись в Полтавському 
обласному територіальному відділенні АМКУ за адре-
сою: вул. Зигіна, 1, кім. 320, м. Полтава.

Адміністративною колегією Полтавського обласного те-
риторіального відділення Антимонопольного комітету Укра-
їни 18.09.2019 прийнято розпорядження № 66/46-рп/к про 
початок розгляду справи про порушення законодавства 
про захист економічної конкуренції № 66-1-50/45-19 з боку 
ПРАТ «БУ-9 «ПНГБ» (ідентифікаційний код 01291471) та ТОВ 
«БК НАФТОГАЗБУД» (ідентифікаційний номер 40084479) та 
08.10.2019 року направлено вимогу про надання інформації 
ТОВ «БК НАФТОГАЗБУД».

У зв’язку з неможливістю вручити вимогу про надання ін-
формації ТОВ «БК НАФТОГАЗБУД» повідомляємо, що з по-
вним текстом даної вимоги про надання інформації можна 
ознайомитись в Полтавському обласному територіальному 
відділенні АМКУ за адресою: вул. Зигіна, 1, кім. 320, м. Пол-
тава.

Краснокутська державна нотаріальна конто-
ра Харківської області повідомляє, що після смер-
ті Хлистюка Миколи Дмитровича, який постійно про-
живав за адресою: смт Краснокутськ Харківської об-
ласті по вулиці Миру, № 447, та помер 11.12.2016 ро-
ку, відкрилася спадщина. Просимо спадкоємця за 
заповітом гр. Шиповича Михайла Михайловича про-
тягом 30 календарних днів від цієї публікації прибу-
ти до нотаріальної контори за адресою: вул. Миру, 
№138, смт Краснокутськ Харківської області. Після 
спливу 30 календарних днів свідоцтво про право на 
спадщину буде видане спадкоємцям, які приймуть 
спадщину.

Документи на право власності на будинок 
з земельною ділянкою 0,1703 га, за адресою: 

м. Докучаєвськ, вул. Л. Українки, 22 
Донецької області та на земельну 

ділянку для ведення товарно- 
сільськогосподарського виробництва площею  

3,25 га (кадастровий № 1411600000040000168), 
що в адмінмежах Докучаєвської міської ради 

на ім’я Аставіна Надія Костянтинівна, 
вважати втраченими.

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: GL3N013010
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитним договором 

IKIZG.195253.001 від 14.11.2013  та договора-
ми забезпечення виконання зобов’язань

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

12.11.2019 р.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua/210282

Державне підприємство «Львівський військовий лісокомбінат», код 
ЄДРПОУ 07361304, місцезнаходження: 79034, м. Львів, вул. Луганська, 
3, номер телефону та факс: (0322) 70-75-38 повідомляє, що на підста-
ві наказу міністра оборони України від 11.10.2019 року № 531 припи-
няє свою діяльність юридична особа — державне підприємство «Львів-
ський військовий лісокомбінат» шляхом приєднання до державного 
підприємства «Магерівський військовий лісгосп».

Кредитори державного підприємства «Львівський військовий лісо-
комбінат» упродовж двох місяців з дня цієї публікації вправі заявити 
свої претензії у письмовому вигляді за місцем знаходження підприєм-
ства: 79034, м. Львів, вул. Луганська, 3.

В провадженні Галицького районного суду м. Львова перебуває справа за 
позовом Готь Ярини до Шакірова Максима Рафаіловича, Львівської міської 
ради, третя особа — приватний нотаріус Львівського міського нотаріального 
округу Стоцко Тарас Львович про виизнання права власності в порядку спад-
кування за заповітом.

Шакіров Максим Рафаілович викликається як відповідач в судове засі-
дання. Повідомляємо, що судове засідання по даній справі призначено на 
12.11.2019 року о 12 годині 15 хвилин у приміщенні Галицького районного 
суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2, каб. 10. Явка учас-
ників обов’язкова.

У випадку неявки учасників в судове засідання справу буде розглянуто за 
їх відсутності на підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Суддя І. Р. Волоско

Втрачене свідоцтво про право власності  
(судновий білет) на туристичний катер 

«ЯНТАРНЫЙ», видане на ім’я  
Макарова Сергія Леонідовича,  

вважати недійсним.

У зв’язку з відкриттям спадкової справи після по-
мерлого Вєтрова Володимира Михайловича, про-
хання до  спадкоємців звернутися до Шостої Харків-
ської міської державної нотаріальної контори за тел.  
(057) 705-15-23, (057) 705-15-27. 

Розшукуються спадкоємці ПРАНЦУЗ СЕРГІЯ 
ОЛЕКСІЙОВИЧА, який помер 03 березня 2019 року. 
Звертатися протягом місяця з дня публікації оголо-
шення за адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторо-
будівників, 142, кв. 219; тел. (057) 364-45-96, нота-
ріус Харченко Л.Л.

У зв’язку із втратою прошу визнати недійсним сві-
доцтво про виключення судна з Державного судно-
вого реєстру України на судно з бортовим номером 
UA2005KV, видане на ім’я Компанець Максима Ми-
хайловича.

ганів Товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту 
порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинен-
ня повноважень голови колегіального виконавчого органу (осо-
би, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого орга-
ну) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандида-
тури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціо-
нерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово 
здійснюватиме його повноваження.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства мо-
же бути фізична особа або уповноважена особа юридичної осо-
би, а також уповноважена особа держави чи територіальної гро-
мади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи 
не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на 
загальних зборах. Представником акціонера — фізичної чи юри-
дичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фі-
зична особа або уповноважена особа юридичної особи, а пред-
ставником акціонера — держави чи територіальної громади — 
уповноважена особа органу, що здійснює управління державним 
чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого 
представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у 
будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про 
це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером від-

повідного органу товариства про призначення, заміну або відкли-
кання свого представника може здійснюватися за допомогою за-
собів електронного зв’язку відповідно до законодавства про елек-
тронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або ін-
шими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також 
може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку по-
рядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами. До-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах То-
вариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, 
як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час 
голосування на загальних зборах представник повинен голосува-
ти саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник 
вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акці-
онерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах декільком сво-
їм представникам. Акціонер має право у будь-який час відклика-

ти чи замінити свого представника на загальних зборах акціонер-
ного товариства. Надання довіреності на право участі та голосу-
вання на загальних зборах не виключає право участі на цих за-
гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника.

Станом на 17.10.2019 року (дату складання переліку осіб, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних 
зборів) загальна кількість акцій ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» складає 
2 643 681 779 штук простих іменних акцій, загальна кількість го-
лосуючих акцій — 2 621 407 334 штук простих іменних акцій.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему Украї-
ни», при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних збо-
рах не враховуються акції акціонерів, які до 19 листопада 2019 ро-
ку (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах) не уклали з депозитарною установою договір про 
обслуговування рахунку в цінних паперах. 

Телефон для довідок: (061) 218-27-57, 218-25-97

Акціонер ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»
компанія METINVEST B.V.

Приватний нотаріус Авдіївського міського 
нотаріального округу Василенко В. А. 

просить спадкоємців померлого 16.03.2019 року  
Дайбанова Анатолія Антоновича, 11.01.1934 року народження, 

звернутися для оформлення 
спадкових прав на належне майно до нотаріальної контори  

за адресою: Донецька область, 
місто Авдіївка, вулиця Комунальна, 

буд. № 4, офіс № 1.

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні спеціального 
судового провадження

Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квітня 1975 ро-
ку народження, викликається о 10:30 годині 01 листопада 2019 
року до Куп’янського міськрайонного суду Харківської області за 
адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-
а, для проведення спеціального судового засідання у провадженні  
№1-кп/628/23/19 справа № 628/468/17. Поважні причини неприбут-
тя особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. На-
слідки неприбуття обвинуваченої передбачені статтями 139, 323 КПК 
України.

Суддя Коваленко О. А.

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: GL5N012785, GL3N013003-GL3N013004
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:

13.11.2019

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/45192-asset-sell-id-221838

Київський апеляційний суд повідомляє Поповича С. Г., 
АР Крим, м. Євпаторія, пр-т Перемоги, 55-А, кв. 71, що судо-
ве засідання по вирішенню питання щодо направлення мате-
ріалів кримінального провадження №42016020420000055 від 
15.03.2016 року відносно Поповича Сергія Геннадійовича, об-
винуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, до одного із район-
них судів м. Києва, призначено на 11 год. 50 хв. 25 жовтня 2019 
року в приміщенні Київського апеляційного суду за адресою:  
м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а.

Суддя Л. І. Кепкал

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, м. Друж-
ківка, вул. Енгельса, 45) розглядає кримінальне провадження  
№ 1-кп/229/316/2019 за обвинуваченням Зайцева Олександра Ми-
колайовича в скоєнні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 cт. 258-3 КК України. Обвинувачений у справі Зайцев Олек-
сандр Миколайович, 15 травня 1969 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: Кіровоградська область, смт Новгородка, вул. 
Центральна (Леніна), буд. 19 кв. 7), викликається на 01 листопада  
2019 р. о 09:45 годині до суду, зал судового засідання № 1, для учас-
ті у підготовчому судовому засіданні.

Суддя А. Л. Гонтар

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК» 
Номер лота: GL3N012700-GL3N012707,GL3N012755-GL3N012764
Короткий опис активів (майна) в лоті Права вимоги за 20 кредитними договорами, укладеними 

з фізичними особами (із забезпеченням: іпотека та інше)
Електронна адреса для доступу до відкри-
тих торгів (аукціону)/електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону: 

05.12.2019

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціо-
ну)/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/45221-221863

Повідомлення
Адмінколегія Київського обласного ТВ АМКУ прийняла рішення від 

10.09.2019 № 60/53-р/к у справі № 137/60/81-рп/к. 18 про вчинення ТОВ 
«ТЕРА-ЛТД» (39998322) та ТОВ «ВЛАДАР УКРАЇНА» (39290839) пору-
шення, яке передбачене п.1 ст.50 та п.4 ч.2 ст.6 ЗУ «Про захист еконо-
мічної конкуренції». Рішенням накладені штрафи: ТОВ «ТЕРА-ЛТД» — 
272 тис. грн, ТОВ «ВЛАДАР УКРАЇНА» — 272 тис. грн.

З текстом рішення можна ознайомитись на офіційному веб-сайті 
АМКУ за посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

Повідомлення
Адмінколегія Київського обласного ТВ АМКУ прийняла рішення від 

25.09.2019 № 60/62-р/к у справі № 69/60/74-рп/к.19 про вчинення ТОВ 
«ЕНЕРДЖІ СЕРВІС КОМПАНІ» (40291762) порушення, яке передбачене 
п. 15 ст. 50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції». Рішенням накла-
дено штраф ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС КОМПАНІ» — 68 тис.грн.

З текстом рішення можна ознайомитись на офіційному веб-сайті 
АМКУ за посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

 Повідомлення

Адмінколегія Київського обласного тервідділення АМКУ прийня-

ла розпорядження від 10.09.2019 № 60/86-рп/к про початок розгляду 

справи № 81/60/86-рп/к. 19 за ознаками вчинення ТОВ «Ліберті Про-

дакт» (39434783), ТОВ «Гамаполіс» (33747237) та ФОП Козєлковою К. А. 

(3227221062) порушення ЗЕК, передбаченого п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 

ЗУ «Про захист економічної конкуренції».
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Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. Пам’ятний 
знак завбільшки півтора на 
три метри, на якому викар
бувано силуети волонтера та 
воїна на повен зріст, відкрили 
в Тернополі. А ще на цій сте
лі великими літерами виведе
но: «Сквер Волонтерів пам’яті 
Вік тора Гурняка». 

Пластун, фотокореспон
дент, батько дворічної доне
чки Віктор Гурняк у перші мі
сяці російської агресії на укра
їнському Донбасі зайнявся во
лонтерством: збирав кошти, 
закуповував необхідне споря
дження та речі для оборонців 
рідної землі. Як каже його ма
ти Марія Гурняк, улітку 2014 
року син двічі звертався до 
Тернопільського міськвійськ
комату, бо прагнув влитися в 
армійські лави. Йому відмо
вили через певні проблеми зі 
здоров’ям. У вересні того са
мого року Віктор поїхав на 
Луганщину і став служити до
бровольцем у 24му баталь
йоні територіальної оборони 
«Айдар». Поблизу села Смі
ле Слов’яносербського райо
ну 19 жовтня п’ять років то

му тернополянин загинув, ко
ли під мінометним обстрілом 
вивозив автомашиною з поля 
бою поранених побратимів. 

Лише 27 осеней відрахува
ла йому доля. Поховали ге
роя на Личаківському кладо
вищі у Львові. У цьому місті 
живуть його дружина й донь
ка. Тернопільська міськрада 
присвоїла Вікторові Гурняку 
посмертно звання почесного 
громадянина міста. 

Цьогоріч міська рада Тер
нополя вирішила назва
ти іменем Віктора Гурняка 
сквер Волонтерів, що при
лягає до площі Героїв Євро
майдану. За словами Вікто
рового друга депутата місь
кої ради Назара Зелінки, 
кілька років тому про рекон
струкцію скверу йшлося на 
громадських слуханнях. Мо
лоді архітектори ініціативи  
URBAN.te розробили кон
цепцію громадського просто
ру. Впорядкували пішохід
ні ділянки, подбали про ла
вочки і нове освітлення. Зго
дом посадили 27 дерев і ку
щів червоного барбарису. На 
виготовлення і встановлен
ня пам’ятної стели оголосили 
акцію збирання коштів. 

І ось на п’яті роковини за
гибелі Віктора Гурняка (псев
до «Гарт», «Гартік», позивний 
«Олігарх») цей пам’ятний знак 
відкрили. Тут стала діяти фо
товиставка «Життєпис Вікто

ра Гурняка у світлинах». Роко
винам загибелі герояайдарів
ця присвятили показ докумен
тального фільму про його жит
тя, рідні, друзі та знайомі поді
лилися спогадами про нього. 

Захисники з  виставою «Сто тисяч» 
вирушають Україною

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

РЕАБІЛІТАЦІЯ МИСТЕ-
ЦТВОМ. У Вінниці в Будин
ку офіцерів відбувся незви
чайний захід: учасники АТО/
ООС, волонтери та члени їх
ніх родин показали гляда
чам виставу «Сто тисяч» Іва
на КарпенкаКарого. У скла
ді трупи семеро акторів, чет
веро з них пройшли дорога
ми неоголошеної війни. Під 
час вистави глядачі гучними 
оплесками дякували амато
рам за майстерну гру, за те, 
що у їхньому виконанні те
ма твору і тепер звучить ду
же актуально. А по завер
шенні дійства зал аплодував 
стоячи.

Ідея реабілітації військо
вослужбовців творчістю на
лежить Барському місько
му художньому аматорсько
му театру спільно з Барською 
міською радою. Матеріаль
но проєкт підтримав Україн
ський культурний фонд. Са
ме у місті Бар  цього року 
на День захисника Вітчизни 

вперше зіграно виставу «Сто 
тисяч» (режисерпостанов
ник Ірина Дєдова, музику на
писав Олександр Дєдов).

Тепер з Вінниці колектив 
повезе виставу на схід — у 
Маріуполь, Слов’янськ, Сєве

родонецьк, а завершить тур 
у Косові (ІваноФранківська 
область). Вхід безплатний. 

«Ми хочемо показати, що 
наші герої, вернувшись до
дому, затребувані, що сол
дат, який побував у зо

ну АТО/ООС, може знайти 
себе у мистецтві. Змінити 
гвинтівку на маску Мельпо
мени і стати зіркою сцени», 
— сказав волонтер Роман 
Григор’єв, який грає роль Ге
расима Калитки.

Може з’явитися  
свій Нью-Йорк

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр» 

ПЕРЕПЕРЕЙМЕНУВАННЯ. На Донеччині виникла цікава 
ситуа ція у селищі міського типу Новгородське, яке у майбутньому 
може повернути собі стару назву НьюЙорк. Сліди заснування на
селеного пункту на березі річки Кривий Торець варто пошукати у 
Залізній балці на місці козацького зимівника Кальміуської палан
ки Війська Запорізького Низового. А у 1892 році тут заснували ко
лонію німціпереселенці, які й дали їй назву НьюЙорк. 1938го ко
лишня колонія в донецькому степу отримала статус селища місь
кого типу, але вже 1951го представники радянської влади вирі
шили, що поєднання назв «селище НьюЙорк Дзержинського ра
йону Сталінської області» має вигляд не зовсім гармонічний. То
му указом президії верховної ради УРСР населений пункт стали 
звати Новгородське.  І ось недавно у селищі відбулися громад
ські слухання, під час яких місцеві жителі (нині їх тут понад 10 ти
сяч осіб) ухвалили звернення до Верховної Ради України із про
ханням повернути історичну назву НьюЙорк. Таку ініціативу гро
мадян уже підтримала селищна рада і голова Донецької обласної 
державної адміністрації Павло Кириленко. Тепер люди з нетерпін
ням очікують на відповідне рішення на столичному рівні.  

Звідки коні на кордоні?
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

СПРАВА №. Несподіваний живий вантаж виявили сумські при
кордонники неподалік села Лугівка Великописарівського району 
поблизу українськоросійського кордону. У машині ГАЗель, яку 
вони зупинили, четверо громадян України із Сумської та Харків
ської областей перевозили чотирьох коней. Під час поглибленої 
перевірки з’ясувалося, що один із пасажирів був без документів, 
свідоцтво про реєстрацію автомобіля мало ознаки підроблення, 
на момент зупинки автомобіля не було товаросупровідних доку
ментів на коней. Тож правоохоронцям не залишалося нічого ін
шого, як доставити порушників прикордонного режиму разом із 
живим вантажем до Великописарівського відділення поліції для 
з’ясування всіх обставин.  Як повідомила пресслужба Сумського 
прикордонного загону, складено відповідні протоколи, направле
но два повідомлення про протиправні діяння, які можуть підпас
ти під чинність статті 358 ККУ: підроблення документів, печаток, 
штампів та бланків та їх збут чи використання. 
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Цей пам’ятний знак відтепер у сквері Волонтерів пам’яті 
Віктора Гурняка

Сквер Волонтерів тепер вінчає стела

Учасники АТО з ентузіазмом і задоволенням грають на сцені
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