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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕГ КОВАЛЬ:
«Наша мета — 

спрощення й 
наближення до людей 

соціальних послуг  
 і сервісів у регіонах. 

Усе має бути 
максимально 

зручно  
й доступно».

Борги тягнуть 
економіку назад 

ПЛАТЕЖІ. Заборгованість населення з оплати житлово-ко-
мунальних послуг на кінець вересня цього року скоротилася на 
2,1% порівняно із серпнем — до 51 мільярда гривень. За при-
родний газ люди заборгували 22,3 мільярда гривень, за центра-
лізоване опалення та гарячу воду — 14,4 мільярда, за утриман-
ня будинків, споруд та прибудинкових територій — 4,9 мільярда, 
за централізоване постачання холодної води і водовідведення — 
4,1 мільярда гривень, за вивезення побутових відходів — 0,8 мі-
льярда, за постачання електроенергії — 4,5 мільярда. 

Середні нарахування за послуги ЖКГ з урахуванням електро-
енергії (з розрахунку 150 кВт/год) на одного власника особового 
рахунку у вересні становили 714,8 гривні, повідомляє Держстат. 
У вересні населення сплатило за житлово-комунальні послуги 
5,7 мільярда гривень, за електроенергію — 3 мільярди.

За дев’ять місяців з населенням уклали 50 тисяч угод з пога-
шення реструктуризованої заборгованості на суму 394,3 мільйо-
на гривень. Внесені платежі з урахуванням довгострокових до-
говорів становили 224 мільйони гривень.

645,5 тис. тонн
хліба й хлібобулочних виробів 

виготовлено за 9 місяців року. Це на 10% 
менше, ніж торік за аналогічний період

ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНА СОЛІДАРНІСТЬ. «Знайте, щоб не було  
в майбутньому, — Альянс завжди буде поруч з вами», — 
наголосив його Генсек

Жодна країна не має 
права вето на вступ 
України до НАТО

Заступник міністра соціальної політики про створення 
структури фронт-офісів в ОТГ, яка надаватиме сервіси 
на місцях

4 5
АГРОПЕРСПЕКТИВА

У Борщеві на 
Тернопіллі присвятили 
фестивалі  нескореним 
жінкам — борцям за 
незалежність України

НЕЗГАСНА ПАМ’ЯТЬ

Генеральний директор корпорації 
«Вінницясадвинпром» Анатолій 
Семенюк: «На зиму для 
споживачів закладемо у сховища 
60 тисяч тонн яблук»
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Першочергові завдання Золотого
НА ЧАСІ. Аптека, ФАП і клуб — проєкти для поліпшення життя людей  
в демілітаризованій зоні

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Уже є рішення про надання 
додаткових грошей на роз-

виток території біля лінії роз-
межування поблизу Золото-

го. На прохання людей там пе-
редовсім потрібно  зробити ре-
монт будівлі, в якій розташова-
но фельдшерсько-акушерський 
пункт, відкрити аптеку й відно-
вити клуб, що належить шахті. 
Про це розповів під час першої 

пресконференції для ЗМІ новий 
голова Луганської ОДА — ке-
рівник Луганської обласної ВЦА 
Сергій Гайдай.

«Ми вже домовилися з керів-
ником ВЦА Золотого, що він за-
просить фахівця, який проа-

налізує стан будівлі й надасть 
змістовну інформацію про мож-
ливості проведення швидкого 
ремонту», — каже Сергій Гай-
дай.

За його словами, люди попро-
сили ще й відкрити там аптеку, 

тож доведеться шукати певні 
креативні рішення. 

Так само, як і щодо віднов-
лення будівлі клубу. Споруда 
потребує ремонту: тре-
ба замінити вікна, зміцни-
ти дах. 
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МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ ПРО СКАСУВАННЯ КОНКУРСУ

На посаду:

—  головний тренер штатної команди  

національної збірної команди України  

з підводного спорту.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Шишков Віктор Вікторович, 20.08.1993 року народження, за-
реєстрований за адресою:   Донецька область,  Бахмутський район,  с. Весе-
ла Долина, вул. Зелена,2, кв.3, на підставі ст. ст. 133, 135, 136 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися  о 14 год. 00 хв.  05 листопада 2019 року в каб. № 309 
слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької об-
ласті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях  до  старшого слідчого в ОВС 
Лиманюка О.П. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітекто-
ра Нільсена, 33, для проведення слідчих (процесуальних) дій за Вашою учас-
тю, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання об-
винувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування при здій-
сненні спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні  №22018050000000259, внесеному до ЄРДР 26 грудня 2018 року за ознака-
ми кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслід-
ки, передбачені ст.139 КПК України.

Втрачені свідоцтво 

про право власності на судно «Р-0216», 

що належить «ТОВ Євросток», серія РV № 01500,

та свідоцтво про право плавання під державним прапо-

ром України 

на судно «Р-0216», що належить «ТОВ Євросток», 

серія PF № 01500, вважати недійсними.
Розшукуються спадкоємці 

ГУРСьКОЇ Зої Антонівни, 1935 р.н.,  
померлої 10 травня 2019 року.  

Звертатися  в місячний термін з дня опублікування оголошення за 
адресою: 62203, Харківська обл., смт Золочів, вул. Перемоги, буд. 

4, тел.: +380508805050, +380688705050, нотаріус Кійко Н. Г.

ЛУГАНСьКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСьКА ОБЛАСНА ВІЙСьКОВО-ЦИВІЛьНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ КУЛьТУРИ, НАЦІОНАЛьНОСТЕЙ  

ТА РЕЛІГІЙ ЛУГАНСьКОЇ ОБЛАСНОЇ  
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ
20 вересня 2019 р.   Cєвєродонецьк      № 129-СЄВ

Зареєстровано  
в Головному територіальному управлінні юстиції  

у Луганській області 25 вересня 2019 р.  
за № 96/2006   

Про внесення змін до наказу  
від 27 вересня 2016 року № 130-СЄВ   

Відповідно до статті 6, пункту 1 статті 22, статті 41 
Закону України «Про місцеві державні адміністра-
ції» (із змінами), у зв’язку з необхідністю підтримки, 
розвитку, популяризації кращих зразків нової укра-
їнської пісні, з метою підвищення професійної май-
стерності та виявлення найбільш сильних виконав-
ців з різних напрямків сучасного українського во-
кального мистецтва, 

наказую:   
1. Внести зміни до наказу Управління культу-

ри, національностей та релігій Луганської облас-
ної державної адміністрації від 27 вересня 2016 ро-
ку № 130-СЄВ «Про затвердження Положення про 
фестиваль нової української пісні», зареєстровано-
го у Головному територіальному управлінні юсти-
ції у Луганській області 20 жовтня 2016 року за № 
57/1567, доповнивши заголовок та пункт 1 перед 
словами «фестиваль нової української пісні» сло-
вом «відкритий». 

2. Внести зміни до Положення про фестиваль но-
вої української пісні, затвердженого наказом Управ-
ління культури, національностей та релігій Луган-
ської обласної державної адміністрації від 27 верес-
ня 2016 року № 130-СЄВ, зареєстрованого у Голов-
ному територіальному управлінні юстиції у Луган-
ській області 20 жовтня 2016 року за № 57/1567, до-
повнивши заголовок, текст та додаток до нього пе-
ред словами «фестиваль нової української пісні» у 
всіх відмінках словом «відкритий» у відповідному 
відмінку. 

3. Головному спеціалісту — юрисконсульту 
Управління культури, національностей та релігій Лу-
ганської обласної державної адміністрації Фоменку 
Денису забезпечити подання цього наказу на дер-
жавну реєстрацію та офіційне опублікування в уста-
новленому законодавством порядку.   

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційно-
го опублікування.      

5. Контроль за виконанням цього наказу зали-
шаю за собою. 

Начальник  Аліна АДАМЧУК   
ПОГОДЖЕНО
В. о. директора комунальної установи 
«Луганський обласний центр навчально-
методичної роботи, культурних 
ініціатив і кіномистецтва»                 Ганна САГАН

ОГОЛОШЕННЯ
про завершення процедури з продажу активів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 

Номер лота: GL0N110168
Коротка назва лота: Пул активів, що складається з дебіторської заборгованості фізичних осіб, за 

операціями: - Інша дебіторська заборгованість; - Комісії по депозитарним по-
слугам; - Комісії за розрахунково-касове обслуговування;  
- Інша винагорода (комісії по кредитах)

Новий кредитор: ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА»,
місцезнаходженням якого є:  
04080, м. Київ, вулиця Олексія Терьохіна, будинок 8А, офіс 111, 
ідентифікаційний код (код за ЄДРПОУ): 41264766

Договір, дата: ДОГОВІР № 011/ДЗ-2019/ФО про відступлення прав вимоги  
від 21 жовтня 2019 року

Дата продажу: 21 жовтня 2019 року
Детальна інформація по лоту  
(параметри, ціна продажу):

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-09-16-000011-b

В провадженні Жовтневого районного суду м. 
Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, 
пр-т Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження відносно Феноги Сергія Васильовича за об-
винуваченням у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений: Фенога Сергій Васильович, 
29.10.1980 року народження, зареєстрований: м. 
Донецьк, вул. Вільнюська, буд. 11, кв. 61, викли-
кається для участі у підготовчому судовому за-
сіданні, яке відбудеться 06 листопада 2019 ро-
ку о 09.30 годині в приміщенні суду за адресою:  
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 11.

Наслідки неприбуття обвинуваченого за викликом 
суду передбачені статтями 139, 323 КПК.

Суддя П.І. Папаценко

Державне агентство резерву України 
оголошує повторний аукціон  

з реалізації спирту метилового ректифікату, 
чаю чорного байхового, цукру, вугілля.

Аукціон відбудеться 13 листопада 2019 р. о 
15:00 год. 

Контактні телефони осіб, відповідаль-
них за проведення аукціону: Одінцова Л. A.  
(235-17-42), Топко Т.В. (234-15-66), Шамрай 
Ю. П. (234-13-97).

Детальна інформація про умови проведен-
ня аукціону розміщена на офіційному вебсайті 
Держрезерву України — www.gosrezerv.gov.ua.

Розшукуються  
спадкоємці  

МОСКАЛЕНКА  
Миколи Андрійовича, 

1955 р.н., 
померлого 17 люто-

го 2019 року. Зверта-
тися в місячний тер-

мін з дня опублікуван-
ня оголошення за адре-

сою: 62203, Харків-
ська обл., смт Золо-

чів, вул. Перемоги, буд. 
4, тел. +380508805050, 

+380688705050,  
нотаріус Н. Г. Кійко. 

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення прозорості власності 
провайдерів програмної послуги багатоканальних 

цифрових ефірних телемереж  
із загальнонаціональним покриттям

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верхо-

вної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2014 р., № 20-21, ст. 715; 2015 р., 
№ 45, ст. 409):

1) частини другу, третю і шосту статті 12 викласти в такій редакції:
«2. В Україні забороняється засновувати та брати участь в телерадіоорга-

нізаціях або провайдерах програмної послуги:
органам державної влади та органам місцевого самоврядування, юридич-

ним особам, які вони заснували, на усіх рівнях ланцюга володіння корпора-
тивними правами телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги, 
якщо рішення про їх створення або положення про них не передбачає по-
вноважень засновувати телерадіоорганізації або провайдерів програмної по-
слуги;

юридичним особам та фізичним особам — підприємцям, зареєстрованим 
в офшорних зонах, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, 
а також особам без громадянства;

фізичним і юридичним особам, які є резидентами держави, визнаної Вер-
ховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, а та-
кож юридичним особам, учасниками (акціонерами) яких є такі юридичні або 
фізичні особи, на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами 
телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги і кінцевим вигодо-
одержувачам;

політичним партіям, профспілковим, релігійним організаціям та юридич-
ним особам, які вони заснували, на всіх рівнях ланцюга володіння корпора-
тивними правами телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги;

громадянам, які за вироком суду відбувають покарання у місцях позбав-
лення волі або визнані судом недієздатними.

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) провайдера програм-
ної послуги багатоканальної телемережі у стандарті DVB-T, DVB-T2, іншо-
му стандарті передавання телевізійного зображення з використанням раді-
очастотного ресурсу для цілей цифрового наземного мовлення може бути 
виключно громадянин України. Юридичним особам та фізичним особам — 
підприємцям, зареєстрованим в офшорних зонах, перелік яких затвердже-
ний Кабінетом Міністрів України, а також особам без громадянства заборо-
няється брати участь у провайдері програмної послуги багатоканальної теле-
мережі у стандарті DVB-T, DVB-T2, іншому стандарті передавання телевізій-
ного зображення з використанням радіочастотного ресурсу для цілей циф-
рового наземного мовлення на усіх рівнях ланцюга володіння корпоратив-
ними правами.

3. Участь іноземних фізичних та/чи юридичних осіб у статутному капіта-
лі телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги регулюється за-
коном.

Діяльність телерадіоорганізацій, провайдерів програмної послуги, зазна-
чених у частині другій цієї статті, забороняється»;

«6. Недотримання визначених цією статтею вимог є підставою для недо-
пущення відповідної телерадіоорганізації до конкурсу на видачу ліцензії на 
мовлення, відмови їй у видачі та продовженні ліцензії на мовлення, а також 
для відмови у видачі та продовженні ліцензії провайдера програмної послу-
ги. 

У разі якщо відповідні обставини виникли або були виявлені після вида-
чі або продовження відповідної ліцензії, Національна рада може звернутися 
до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення відповідно до пунк-
ту «ґ» частини п’ятої статті 37 цього Закону або про анулювання ліцензії про-
вайдера програмної послуги відповідно до статті 40 цього Закону»;

2) у статті 40:
частину третю доповнити абзацами сьомим — десятим такого змісту:
«Для забезпечення дотримання визначених частиною другою статті 12 

цього Закону обмежень щодо структури власності провайдера програм-
ної послуги багатоканальної телемережі у стандарті DVB-T, DVB-T2, іншому 
стандарті передавання телевізійного зображення з використанням радіочас-
тотного ресурсу для цілей цифрового наземного мовлення Національна ра-
да має право додатково запитати і отримати від заявника інформацію щодо 
розподілу часток статутних капіталів юридичних осіб, які є його засновника-
ми або власниками, зокрема акціонерами, а також юридичних осіб, що вхо-
дять до структури власності заявника, у тому числі належним чином засвід-

чені копії статутних (установчих) документів, копії правочинів та інших до-
кументів, на підставі яких будь-який із власників заявника набув прямої або 
опосередкованої істотної участі в юридичній особі, яка подала відповідну за-
яву про видачу (продовження) ліцензії.

Документи щодо іноземних юридичних осіб або фізичних осіб — інозем-
ців чи видані органами іноземної держави мають подаватися до Національної 
ради з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально. Докумен-
ти, видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за 
місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не перед-
бачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких на-
дана Верховною Радою України.

Національна рада у разі подання неповного пакета документів (у тому чис-
лі невиконання або несвоєчасного виконання заявником запиту, передбаче-
ного абзацом сьомим частини третьої цієї статті) чи їх невідповідності вимо-
гам цього Закону або якщо подані документи не відповідають вимогам що-
до прозорості структури власності заявника ухвалює рішення про повернен-
ня документів заявникові без розгляду.

Після усунення зазначених у рішенні Національної ради причин, що стали 
підставою для повернення документів заявникові без розгляду, заявник мо-
же повторно подати до Національної ради виправлені документи протягом 
14 днів після направлення передбаченого абзацом дев’ятим цієї частини рі-
шення, при цьому датою подання заяви вважається дата першого її подання. 
Неподання протягом зазначеного 14-денного строку виправлених докумен-
тів є підставою вважати заяву про видачу або переоформлення ліцензії не 
поданою, крім випадків, якщо Національна рада не встановить своїм рішен-
ням інший строк їх подання або не визнає поважними причини пропуску ра-
ніше встановленого строку»;

частину шосту доповнити пунктом «в» такого змісту:
«в) про відмову у видачі ліцензії, у разі якщо заявник не відповідає вимо-

гам, встановленим частиною другою статті 12 цього Закону»;
частину сьому доповнити абзацом другим такого змісту:
«Ліцензію провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі у 

стандарті DVB-T, DVB-T2, іншому стандарті передавання телевізійного зобра-
ження з використанням радіочастотного ресурсу для цілей цифрового на-
земного мовлення може бути анульовано в судовому порядку за поданням 
Національної ради у разі, якщо за підсумками звіту, передбаченого пунктом 
«а» частини дев’ятої цієї статті, буде встановлено, що ліцензіат не відповідає 
вимогам щодо структури власності, встановленим частиною другою статті 
12 цього Закону».

2. Статтю 28 Закону України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної 
Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155; 2006 р., № 18, ст. 155) доповнити части-
ною третьою такого змісту:

«3. З метою захисту національних інтересів та національної безпеки Украї-
ни в інформаційній сфері структура власності юридичних осіб — операторів 
телекомунікацій, які здійснюють діяльність з надання послуг з технічного об-
слуговування і експлуатації багатоканальних цифрових мереж ефірного те-
ле- та радіомовлення із загальнонаціональним покриттям (крім юридичних 
осіб державної форми власності), має відповідати таким вимогам:

а) у структурі власності юридичних осіб — операторів телекомунікацій, 
які здійснюють діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації багатоканальних цифрових мереж ефірного теле- та радіомов-
лення із загальнонаціональним покриттям, на усіх рівнях ланцюга володіння 
корпоративними правами не має бути:

юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, зареєстрованих в оф-
шорних зонах, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, а та-
кож осіб без громадянства;

фізичних і юридичних осіб, які є резидентами країни, визнаної Верхо-
вною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, а та-
кож юридичних осіб, учасниками (акціонерами) яких є такі юридичні або фі-
зичні особи;

політичних партій, профспілкових, релігійних організацій та юридичних 
осіб, які вони заснували;

громадян, які за вироком суду відбувають покарання у місцях позбавлен-
ня волі або визнані судом недієздатними;

б) кінцевим бенефіціарним власником (кінцевими бенефіціарними влас-
никами) юридичних осіб — операторів телекомунікацій, які здійснюють ді-
яльність з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації багато-
канальних цифрових мереж ефірного теле- та радіомовлення із загальнона-
ціональним покриттям, може бути виключно громадянин України (громадя-
ни України)».

ІІ. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня, наступного за днем йо-
го опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
м. Київ
3 жовтня 2019 року
№ 158-ІХ 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого  

акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз»

Шановні акціонери!
Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» як акціонер, який є власником 

більше 10% простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіро-
воградгаз» (ідентифікаційний код 03365222, місцезнаходження: вул. Арсенія Тарковського (Володарського), 67, 
м. Кропивницький (Кіровоград), Кіровоградська обл., Україна, 25006; далі також — Товариство), повідомляє Вам, 
що 18 грудня 2019 року о 13 год. 30 хв. відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі також 
— загальні збори) за адресою: вул. Арсенія Тарковського (Володарського), 67, м. Кропивницький (Кіровоград), Кі-
ровоградська обл., Україна, 25006 (кімн. 215, актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 18 грудня 2019 року з 12 год. 
00 хв. до 13 год. 00 хв. за адресою проведення загальних зборів: вул. Арсенія Тарковського (Володарського), 67, 
м. Кропивницький (Кіровоград), Кіровоградська обл., Україна, 25006 (перший поверх, адміністративна будівля То-
вариства).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до перелі-
ку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину 12 грудня 2019 року.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представ-
ники акціонерів — документи, що посвідчують їх особу (паспорт), та документи, які надають їм право брати участь 
та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера — юридичної особи —  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб 
— підприємців та громадських формувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юри-
дичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та 
голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю — оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка на-
дає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

У реєстрації для участі у загальних зборах акціонеру (його представнику) може бути відмовлено реєстраційною 
комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, що ідентифікують особу акціонера (його 
представника), а в разі участі представника акціонера — також документів, що підтверджують повноваження пред-
ставника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект порядку денного загальних зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
5. Припинення повноважень голови та членів правління ВАТ «Кіровоградгаз».
6. Припинення повноважень голови та членів правління ВАТ «Кіровоградгаз», обраних позачерговими загаль-

ними зборами акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз», які відбулись 10.01.2019 року (протокол № 11 від 10.01.2019 року).
7. Обрання членів правління ВАТ «Кіровоградгаз».
8. Обрання голови правління ВАТ «Кіровоградгаз».
9. Припинення повноважень голови та членів спостережної ради  ВАТ «Кіровоградгаз».
10. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз», обраних позачерговими за-

гальними зборами акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз», які відбулись 10.01.2019 року (протокол № 11 від 10.01.2019 ро-
ку).

11. Обрання членів наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз».
12. Обрання голови наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз».
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради 

ВАТ «Кіровоградгаз». Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання ци-
вільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз».

14. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз».
15. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз», обраних позачерговими 

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

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

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

19. Розгляд висновків зовнішнього аудиту (звіту незалежного аудитора) за 2017 рік.
20. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік.
21. Затвердження річного звіту ДП «Центргаз» за 2017 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначен-

ня порядку покриття збитків за 2017 рік.
22. Попереднє надання згоди на вчинення ВАТ «Кіровоградгаз» значних правочинів.
23. Надання згоди на вчинення ВАТ «Кіровоградгаз» правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
24. Унесення змін та доповнень до Положення про загальні збори акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз», Положення 

про наглядову раду ВАТ «Кіровоградгаз», Положення про правління ВАТ «Кіровоградгаз», Положення про ревізійну 
комісію ВАТ «Кіровоградгаз» шляхом їх затвердження в новій редакції.

25. Визначення типу Товариства, зміна найменування Товариства та внесення змін і доповнень до Статуту Товариства 
шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з приведенням Статуту у відповідність із нормами Закону України  
«Про акціонерні товариства».

26. Підтвердження місцезнаходження Товариства.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів  
ВАТ «Кіровоградгаз», які відбудуться 18 грудня 2019 року

Питання проекту порядку 
денного позачергових  

загальних зборів акціонерів 
ВАТ «Кіровоградгаз»

Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових  
загальних зборів акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз»

1. Обрання членів лічиль-
ної комісії, прийняття рішен-
ня про припинення їх повно-
важень

Обрати лічильну комісію в такому складі:
голова комісії: Петрик Євген Олексійович;
члени комісії: Мігулько Ольга Олександрівна, Корнєєва Таміла Анастасіївна.
Встановити термін дії повноважень цієї лічильної комісії — з моменту її обрання та до 
завершення загальних зборів акціонерів Товариства

2. Затвердження порядку 
та способу засвідчення бю-
летеня

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових 
загальних зборах акціонерів у такому формулюванні: бюлетені для голосування (у тому 
числі для кумулятивного голосування) засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його 
представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових загальних зборах акці-
онерів Товариства підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлете-
ні для голосування

3. Обрання голови та секре-
таря загальних зборів акці-
онерів

Обрати головою загальних зборів Товариства  Гладкого Олександра Михайловича, се-
кретарем загальних зборів Товариства — Гетман Ольгу Павлівну

4. Затвердження порядку  
(регламенту) проведення  
загальних зборів акціонерів

Затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів:
час для виступів доповідачів із питань порядку денного — до 20 хвилин;
час для виступів учасників у дебатах та обговореннях із питань порядку денного —  
до 5 хвилин;
час для відповідей на питання, довідки — до 5 хвилин.
Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надано ли-
ше акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам правління, наглядової 
ради, ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних збо-
рів акціонерів Товариства, голові та членам реєстраційної, тимчасової лічильної та лі-
чильної комісій.
Усі запитання, звернення щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів То-
вариства надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю загальних 
зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, присутніх у залі, до момен-
ту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та 
імені (найменування) акціонера або його представника та за їх підписом.
Запис для надання слова з питань порядку денного здійснюється так само.
Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться з ви-
користанням бюлетенів для голосування, форму і текст яких було затверджено в по-
рядку, установленому чинним законодавством, та які було видано учасникам загальних 
зборів акціонерів Товариства для голосування.
Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом 
підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голо-
сування з питання «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-
ня їх повноважень» здійснює тимчасова лічильна комісія, яку призначено відповідно 
до чинного законодавства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень 
здійснює голова лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії).
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: 
а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка;

б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповно-
важеного представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціо-
нером;
в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровано;
г) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив 
більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж 
йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
Бюлетені для голосування, які визнано недійсними, не враховуються під час підрахун-
ку голосів.
Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов 
до лічильної комісії після завершення голосування з відповідного питання порядку ден-
ного або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
Не допускається фіксація технічними засобами (фотозйомка, відеозапис, аудіозапис) 
ходу загальних зборів або розгляду окремих питань порядку денного, крім випадків, 
якщо загальні збори або ініціатор загальних зборів прийняли або приймуть рішення 
про здійснення такої фіксації.
Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами 
Товариства, запрошеними особами на загальні збори, на загальні збори акціонерів не 
допускаються.
Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціоне-
рів Товариства підписують обрані голова та секретар загальних зборів акціонерів Това-
риства. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних збо-
рів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови правління 
ВАТ «Кіровоградгаз».
З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних збо-
рів акціонерів Товариства, необхідно керуватися нормами чинного законодавства Укра-
їни, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. 
Підсумки голосування розмістити на власному веб-сайті ВАТ «Кіровоградгаз»

5. Припинення повноважень 
голови та членів правління  
ВАТ «Кіровоградгаз»

Припинити повноваження голови та членів правління ВАТ «Кіровоградгаз»:
1) Ященка Ігоря Ярославовича — голови правління ВАТ «Кіровоградгаз»;
2) Шарандака Руслана Валентиновича — члена правління ВАТ «Кіровоградгаз»;
3) Петровського Андрія Юрійовича — члена правління ВАТ «Кіровоградгаз»;
4) Міняйла Бориса Гнатовича — члена правління ВАТ «Кіровоградгаз»;
5) Ніколаєнка Валерія Григоровича — члена правління ВАТ «Кіровоградгаз»;
6) Кравчук Лідії Миколаївни — члена правління ВАТ «Кіровоградгаз»;
7) Стрижака Володимира Миколайовича — члена правління ВАТ «Кіровоградгаз»;
8) Стойка Анатолія Івановича — члена правління ВАТ «Кіровоградгаз»;
9) Сулімовського Андрія Валерійовича — члена правління ВАТ «Кіровоградгаз»

6. Припинення повноважень 
голови та членів правління  
ВАТ «Кіровоградгаз», обра-
них позачерговими загальни-
ми зборами акціонерів  
ВАТ «Кіровоградгаз», які від-
булись 10.01.2019 року (про-
токол № 11 від 10.01.2019 
року)

Припинити повноваження голови та членів правління ВАТ «Кіровоградгаз», обра-
них позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз», які відбули-
ся 10.01.2019:
1) Гладкого Олександра Михайловича — голови правління ВАТ «Кіровоградгаз»;
2) Бєлова Олександра Вікторовича — члена правління ВАТ «Кіровоградгаз»;
3) Бородько Ірини Іванівни — члена правління ВАТ «Кіровоградгаз»;
4) Волошиної Олени Олександрівни — члена правління ВАТ «Кіровоградгаз»;
5) Клюй Тетяни Анатоліївни — члена правління ВАТ «Кіровоградгаз»;
6) Гербіченка Ігоря Анатолійовича — члена правління ВАТ «Кіровоградгаз»;
7) Ніколаєнка Валерія Григоровича — члена правління ВАТ «Кіровоградгаз»;
8) Овечкіна Андрія Сергійовича — члена правління ВАТ «Кіровоградгаз»;
9) Іваницького Олександра Ігоровича — члена правління ВАТ «Кіровоградгаз»

7. Обрання членів правління  
ВАТ «Кіровоградгаз»

Обрати членами правління ВАТ «Кіровоградгаз»: 
1) Гладкого Олександра Михайловича;
2) Бєлова Олександра Вікторовича;
3) Бородько Ірину Іванівну;
4) Волошину Олену Олександрівну;
5) Клюй Тетяну Анатоліївну;
6) Гербіченка Ігоря Анатолійовича;
7) Ніколаєнка Валерія Григоровича;
8) Овечкіна Андрія Сергійовича;
9) Іваницького Олександра Ігоровича

8. Обрання голови правління  
ВАТ «Кіровоградгаз»

Обрати головою правління ВАТ «Кіровоградгаз» Гладкого Олександра Михайловича

9. Припинення повноважень 
голови та членів спостереж-
ної ради  ВАТ «Кіровоград-
газ»

Припинити повноваження голови спостережної ради ВАТ «Кіровоградгаз» Вороніна 
Ігоря Павловича та членів спостережної ради ВАТ «Кіровоградгаз»: Фабрики Анато-
лія Степановича, Величка Юрія Васильовича, Сабірова Ельдара Муллахановича, На-
заренка Сергія Леонідовича, обраних черговими загальними зборами акціонерів  
ВАТ «Кіровоградгаз», які відбулися 28.10.2004 (протокол від 28.10.2004 № 8), та 
строк повноважень яких закінчився 28.10.2009, що відповідно до пункту 11.2 Ста-
туту ВАТ «Кіровоградгаз» (у редакції Статуту ВАТ «Кіровоградгаз», затверджено-
го загальними зборами акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз», які відбулися 19.04.2000) 
становить 5 років

10. Припинення повнова-
жень голови та членів нагля-
дової ради  
ВАТ «Кіровоградгаз», обра-
них позачерговими загальни-
ми зборами акціонерів  
ВАТ «Кіровоградгаз», які від-
булись 10.01.2019 року (про-
токол № 11 від 10.01.2019 
року)

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз»:
1) Воловика Владислава Валерійовича — голови наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз»;
2) Чередник Ірини Анатоліївни — члена наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз»;
3) Швиденка Олександра Сергійовича — члена наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз»;
4) Назаренка Сергія Леонідовича — члена наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз»;
5) Боголєпова Дениса Вячеславовича — члена наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз»

11. Обрання членів наглядо-
вої ради ВАТ «Кіровоградгаз»

Обрання членів наглядової ради  
ВАТ «Кіровоградгаз» здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування

12. Обрання голови наглядо-
вої ради ВАТ «Кіровоградгаз»

Обрати головою наглядової ради  
ВАТ «Кіровоградгаз» особу з числа членів наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз», обра-
них шляхом кумулятивного голосування

13. Затвердження умов ци-
вільно-правових договорів, 
що укладатимуться з голо-
вою та членами наглядової  
ради ВАТ «Кіровоградгаз». 
Встановлення розміру їх ви-
нагороди. Обрання особи, яка 
уповноважується на підпи-
сання цивільно-правових до-
говорів з головою та членами 
наглядової ради ВАТ «Кірово-
градгаз»

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та чле-
нами наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз». Встановити розмір винагороди членів на-
глядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» відповідно до умов цивільно-правових договорів, 
що укладатимуться з ними.
Уповноважити голову правління або особу, яка здійснює (виконує) його обов’язки, 
протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені ВАТ «Кіро-
воградгаз» цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради ВАТ «Кі-
ровоградгаз», умови яких затверджено загальними зборами акціонерів  
Товариства

14. Припинення повнова-
жень голови та членів реві-
зійної комісії  
ВАТ «Кіровоградгаз»

Припинити повноваження голови ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» Клименко Ла-
риси Степанівни та членів ревізійної комісії  
ВАТ «Кіровоградгаз»: Шляховського Анатолiя Iвановича, Занковича Iвана Йосиповича, 
обраних загальними зборами акціонерів  
ВАТ «Кіровоградгаз», які відбулися 17.04.2003 (протокол від 17.04.2003 № 7), та строк 
повноважень яких закінчився 17.04.2008, що  відповідно до пункту 14.3 Статуту  
ВАТ «Кіровоградгаз» (у редакції Статуту  
ВАТ «Кіровоградгаз», затвердженого загальними зборами акціонерів ВАТ «Кіровоград-
газ», які відбулися 19.04.2000) становить 5 років

15. Припинення повнова-
жень голови та членів реві-
зійної комісії  
ВАТ «Кіровоградгаз», обра-
них позачерговими загальни-
ми зборами акціонерів  
ВАТ «Кіровоградгаз», які від-
булись 10.01.2019 року (про-
токол № 11 від 10.01.2019 
року)

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз»:
1) Мороза Анатолія Олександровича — голови ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз»;
2) Литвинової Татьяни Віталіївни — члена ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз»;
3) Леонідової Ольги Миколаївни — члена ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз»
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оголошення

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

16. Обрання членів ревізійної 
комісії ВАТ «Кіровоградгаз»

Обрання членів ревізійної комісії  
ВАТ «Кіровоградгаз» здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування

17. Обрання голови ревізійної 
комісії ВАТ «Кіровоградгаз»

Обрати головою ревізійної комісії  
ВАТ «Кіровоградгаз» особу з числа  членів ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз», об-
раних шляхом кумулятивного голосування

18. Затвердження умов ци-
вільно-правових догово-
рів, що укладатимуться з го-
ловою та членами ревізій-
ної комісії  
ВАТ «Кіровоградгаз». Обран-
ня особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивіль-
но-правових договорів з го-
ловою та  
членами ревізійної комісії  
ВАТ «Кіровоградгаз»

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та чле-
нами ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз».
Уповноважити голову правління або особу, яка здійснює (виконує) його обов’язки, 
протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені ВАТ «Кіро-
воградгаз» цивільно-правові договори з головою та членами ревізійної комісії ВАТ «Кі-
ровоградгаз», умови яких затверджено загальними зборами акціонерів ВАТ «Кірово-
градгаз»

19. Розгляд висновків зо-
внішнього аудиту (звіту не-
залежного аудитора) за 
2017 рік

Правлінню ВАТ «Кіровоградгаз» взяти до відома та врахувати в роботі висновки зо-
внішнього аудиту (звіт незалежного аудитора) за 2017 рік

20. Затвердження річного зві-
ту, в тому числі річної фінан-
сової звітності, ВАТ «Кірово-
градгаз» за 2017 рік

Проект рішення 1: 
Річний звіт, у тому числі річну фінансову звітність, ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік за-
твердити.
Проект рішення 2: 
Річний звіт, у тому числі річну фінансову звітність, ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік 
взяти до відома

21. Затвердження річно-
го звіту  
ДП «Центргаз» за 2017 рік. 
Затвердження порядку роз-
поділу прибутку, визначен-
ня порядку покриття збитків 
за 2017 рік

Затвердити річний звіт ДП «Центргаз» за 2017 рік. Прибуток, отриманий ДП «Центргаз» 
у 2017 році, залишити нерозподіленим

22. Попереднє надання зго-
ди на вчинення ВАТ «Кірово-
градгаз» значних правочинів

1. Попередньо надати згоду на вчинення  
ВАТ «Кіровоградгаз» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішен-
ня значних правочинів, а саме укладення договорів  
(та в подальшому додаткових угод до них) на закупівлю природного газу для забезпе-
чення виробничо-технологічних витрат і нормованих втрат природного газу граничною 
сукупною вартістю 325 203 304,91 (триста двадцять п’ять мільйонів двісті три тисячі 
триста чотири,91) гривні.
2. Попередньо надати згоду на вчинення  
ВАТ «Кіровоградгаз» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішен-
ня значних правочинів із ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», а саме 
укладення договорів (та в подальшому додаткових угод до  
них) із розподілу газу споживачам  
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», об’єкти яких в установленому по-
рядку підключено до/через ГРМ ВАТ «Кіровоградгаз», очікуваною граничною сукупною 
вартістю наданих послуг 216 425 640 (двісті шістнадцять мільйонів чотириста двадцять 
п’ять тисяч шістсот сорок) гривень.
3. Надати повноваження голові правління  
ВАТ «Кіровоградгаз» або особі, яка виконує його обов’язки, на підписання договорів  
(та в подальшому додаткових угод до них), зазначених у пунктах 1 та 2 цього рішення

23. Надання згоди на вчинен-
ня ВАТ «Кіровоградгаз» пра-
вочинів, щодо вчинення яких 
є заінтересованість

Надати згоду на вчинення ВАТ «Кіровоградгаз» правочинів із ТОВ «Газопостачальна 
компанія «Нафтогаз України», щодо вчинення  
яких є заінтересованість, а саме укладення договорів (та в подальшому додаткових  
угод до них) із розподілу газу споживачам  
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», об’єкти яких в установленому по-
рядку підключено до/через ГРМ ВАТ «Кіровоградгаз», очікуваною граничною сукупною 
вартістю наданих послуг 216 425 640 (двісті шістнадцять мільйонів чотириста двадцять 
п’ять тисяч шістсот сорок) гривень, які можуть вчинятися протягом одного року.
Надати повноваження голові правління  
ВАТ «Кіровоградгаз» або особі, яка виконує його обов’язки, на підписання договорів  
(та в подальшому додаткових угод до них) із  
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»

24. Внесення змін та допо-
внень до Положення про за-
гальні збори акціонерів ВАТ 
«Кіровоградгаз», Положення 
про наглядову раду  
ВАТ «Кіровоградгаз», Поло-
ження про правління  
ВАТ «Кіровоградгаз», Поло-
ження про ревізійну комісію  
ВАТ «Кіровоградгаз» шля-
хом їх затвердження в новій 
редакції

Внести зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів ВАТ «Кірово-
градгаз», Положення про наглядову раду  
ВАТ «Кіровоградгаз», Положення про правління ВАТ «Кіровоградгаз», Положення про 
ревізійну комісію ВАТ «Кіровоградгаз» шляхом їх затвердження в новій редакції

25. Визначення типу Товари-
ства, зміна найменування То-
вариства та внесення змін

Визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство. 
Змінити повне найменування Товариства з «Відкрите акціонерне товариство  
по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» на «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

і доповнень до Статуту Това-
риства шляхом викладення 
його в новій редакції у зв’язку 
з приведенням Статуту у від-
повідність із нормами Закону 
України «Про акціонерні то-
вариства»

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ», скорочене —  
з «ВАТ «Кіровоградгаз» на   
«АТ «КІРОВОГРАДГАЗ».
Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій ре-
дакції у зв’язку з приведенням Статуту у відповідність із нормами Закону України  
«Про акціонерні товариства» та іншими нормативно-правовими актами.
Призначити голову правління Товариства особою, уповноваженою на підписання нової 
редакції Статуту Товариства.
Надати повноваження голові правління Товариства або особі, яка виконує його 
обов’язки, на проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з 
правом передоручення перереєстрації третім особам

26. Підтвердження місцезна-
ходження Товариства

Підтвердити місцезнаходження Товариства за адресою: 25006, Кіровоградська область, 
місто Кропивницький, Подільський район, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 67.
Надати повноваження голові правління Товариства або особі, яка виконує його 
обов’язки, на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну осо-
бу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — під-
приємців та громадських формувань, щодо місцезнаходження Товариства

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень із питань, які включено до проекту порядку денного загальних зборів, шляхом ознайомлення з 
ними за адресою акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»: 01601, м. Ки-
їв, вул. Богдана Хмельницького, 6, кімн. 415, у вівторок та четвер з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., відповідальна 
особа — головний фахівець Відділу корпоративного управління господарських товариств «Групи Нафтогаз» ак-
ціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Скляренко Олександр Сергійович,  
тел.: + 38 (044) 586 37 49.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, які включено до проекту порядку 
денного загальних зборів, акціонер або його уповноважений представник повинен звернутися з письмовою заявою 
до акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та надати документ, який під-
тверджує право власності на акції ВАТ «Кіровоградгаз», а також документ, що підтверджує повноваження представ-
ника акціонера, за один робочий день до дня ознайомлення. Адреса для подання заяви: 01601, м. Київ, вул. Богдана  
Хмельницького, 6, акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

У день проведення загальних зборів акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, також у місці 
проведення загальних зборів.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів надсилати Товариству письмові запитання щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищу-
вати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні місти-
ти відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначен-
ням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції 
до питання та/або проекту рішення, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим 
акціонером до складу органів Товариства.

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про 
відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком 
своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право 
участі на цих загальних зборах  акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на пра-
во участі та голосування на загальних зборах (далі — довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нота-
ріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства 
може містити завдання щодо голосування. 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 акціонерів на свій розсуд.

Пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства акціонери можуть 
надсилати за адресою: 01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6, акціонерне товариство «Національна акціо-
нерна компанія «Нафтогаз України».

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 
22.10.2019, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 105200000 штук, загальна кількість го-
лосуючих акцій Товариства становить 97736463 штук.

Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщується інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: http://www.kirgas.com.

Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України» цінні папери власників акцій, які не 
уклали з обраною Товариством депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від 
власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкри-
тий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

З метою недопущення застосування зазначених обмежень акціонерне товариство «Національна акціонерна ком-
панія «Нафтогаз України» звертає увагу на необхідність укладення договорів про обслуговування рахунку в цінних 
паперах до дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Акціонерне товариство 
«Національна акціонерна компанія 

«Нафтогаз України»

В.о. голови правління акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»                   С. Перелома

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 11кп/824/1356/2019

Київський апеляційний суд Кому: Януковичу В. Ф. 

викликає Вас як обвинуваченого  
на 11 год. 00 хв.»18» листопада 2019 року

Місцезнаходження/місце проживання:

04210, м. Київ, вул. Оболонська набережна,
буд. 15, корпус 5, кв. 13

 за апеляційними скаргами захисників Рябовола Ю.П., Горошинського О.О., 
Байдика О.А., Сердюка В.А. і Федоренка І.Л., Біленка Б.В. і Фозекош А.А. на 
вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року сто-
совно Януковича В.Ф. та за апеляційними скаргами захисників Байдика О.А. 
та Фозекош А.А. на ухвали Оболонського районного суду міста Києва від 20 
березня 2019 року, якими в задоволенні заяви Байдика О.А. про виправлен-
ня описки та заяви Байдика О.А. та Фозекош А.А. про роз’яснення вироку 
суду першої інстанції відмовлено

Місцезнаходження суду:  
м. Київ, вул. Солом’янська, 2–А. 

Додатково просимо подати такі документи:
Документ, що посвідчує особу ( паспорт )

Суддя Трясун Ю. Р. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості 
тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю:
7) несвоечасне одержання повістки про виклик:
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викликом.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Згідно з положенням ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, 
представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку ви-
кликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шля-
хом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове 
стягнення у розмірі:
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосова-
но привід.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поваж-
ної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України. 

Київський апеляційний суд повідомляє обвинуваче-
ного Полєтаєва О. М., 83000, м. Донецьк, вул. Універ-
ситетська, 55, кв. 6, що розгляд матеріалів криміналь-
ного провадження за апеляційною скаргою прокурора 
у кримінальному провадженні Набієвої М. І. на ухвалу 
Дніпровського районного суду міста Києва від 11 квітня 
2019 року про повернення обвинувального акта у кри-
мінальному провадженні №42015110350001201 за об-
винуваченням Полєтаєва Олександра Миколайовича, у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, прокурору Військо-
вої прокуратури Київського гарнізону, відкладено на 
12.00 год. 07 листопада 2019 року.

Суддя О. М. Чорний

Вінницький міський суд Вінницької області повідо-
мляє, що 08.11.2019 року об 11:30 год. в приміщенні Ві-
нницького міського суду Вінницької області за адресою:  
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, в залі судових засідань 
№ 32 відбудеться підготовче судове засідання в кримі-
нальному провадженні № 42016020420000243 за обвину-
ваченням Коваленка Андрія Олексійовича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 
ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Ко-
валенко Андрій Олексійович, 03.06.1978 р.н., який зареє-
стрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, 
вул. 5-е Авіамістечко, буд. 30в, кв. 1.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про причи-
ни неможливості прибуття у судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: голову-
ючого судді Курбатової I. Л., суддів Іщук Т. П., Федчишина С. А.

Центральним районним судом м. Миколаєва у складі головуючого суд-
ді Мамаєвої О. В., суддів Гуденко О. А. та Чулуп О. С. здійснюється спе-
ціальне судове провадження № 325/371/17 щодо обвинувального акта, 
складеного за результатами спеціального досудового розслідування об-
ставин кримінального провадження № 22015150000000007, за обвинува-
ченням Калініна Олексія Олександровича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 cт. 258-3 КК України.

У судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального район-
ного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, 
каб. 6 (засоби зв’язку 0512-53-31-06, електронна адреса inbox@ct.mk.
court.gov.ua) об 11 год. 00 хв. 07 листопада 2019 року, об 11 год. 00 хв.  
12 листопада 2019 року та об 11 год. 00 хв. 14 листопада 2019 року, ви-
кликається обвинувачений Калінін Олексій Олександрович, 28 серпня 
1984 року народження, громадянин України, останнє відоме місце прожи-
вання в Україні: м. Миколаїв, вул. Володарського, 2, кв. 27.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. У разі наявності поважних при-
чин, через які обвинувачений не може з’явитися у судове засідання, він 
зобов’язаний заздалегідь повідомити суд про неможливість з’явлення та 
про поважні причини неявки.

Повідомлення

Адмінколегія Київського облас-

ного тервідділення АМКУ прийня-

ла розпорядження від 10.09.2019 

№ 60/87-рп/к про початок розгля-

ду справи № 82/60/87-рп/к.19 за 

ознаками вчинення ТОВ «ВІАБ» 

(37082136), ТОВ «Альянс Конт-

роль» (40225820) порушення ЗЕК, 

передбаченого п.1 ст. 50 та п. 4  

ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економіч-

ної конкуренції».
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 2 ЛИСТоПада

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0 -5 +4 +9 Черкаська -1 -6 +4 +9

Житомирська 0 -5 +4 +9 Кіровоградська -1 -6 +4 +9
Чернігівська 0 -5 +4 +9 Полтавська -1 -6 +4 +9
Сумська 0 -5 +4 +9 Дніпропетровська -1 -6 +4 +9
Закарпатська -2 +3 +6 +11 Одеська +2 -3 +5 +10
Рівненська +1 -4 +6 +11 Миколаївська +2 -3 +5 +10
Львівська +1 -4 +6 +11 Херсонська +2 -3 +5 +10
Івано-Франківська +1 -4 +6 +11 Запорізька +2 -3 +5 +10
Волинська +1 -4 +6 +11 Харківська -5 -10 +1 +6
Хмельницька +1 -4 +6 +11 Донецька -5 -10 +1 +6
Чернівецька +1 -4 +6 +11 Луганська -5 -10 +1 +6
Тернопільська +1 -4 +6 +11 Крим +1 -4 +5 +10
Вінницька -1 -6 +4 +9 Київ -1 -3  +5 +7
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Сумські 
прикордонники 
запросили в гості 
школярів

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

 ПРОФОРІЄНТАЦІЯ. для особового складу Сумського прикор
донного загону стали традиційними дні відкритих дверей, які пра
воохоронці проводять для учнів місцевих шкіл. Нещодавно в ме
жах заходів з патріотичного виховання молоді «Я патріот Украї
ни!» юних гостей із Правдинської та Юнаківської загальноосвіт
ніх шкіл зустрічали у відділах відповідно «Велика Писарівка» Ве
ликописарівського та «Юнаківка» Сумського районів.  Загалом 
понад 60 школярів знайомилися з життям, побутом та буднями 
охоронців державного кордону. особливо сподобалася військо
ва техніка, яку використовують у повсякденні для затримання по
рушників.

Правоохоронці не тільки запросили учнів на екскурсії, а й пора
дили подумати над майбутньою професією. адже і нині, і в пер
спективі прикордонні війська зацікавлені в молодих фахівцях, для 
яких охорона кордонів рідної країни стане справою життя.

У Миколаєві відзначили свято футболу
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

СПОРТ. На Центрально
му міському стадіоні Мико
лаєва відбулися заходи з на
годи 111ї річниці з дня поя
ви в місті першої футбольної 
команди. Уранці розпочався 
дитячий футбольний фести
валь, у якому взяли участь 16 
команд з усіх районів Мико
лаївської області. Показовий 

матч зіграли дівочі футболь
ні команди. Перше місце та 
чемпіонський кубок дитячо
го змагання вибороли Казан
ківська і Братська дЮСШ, 
команда «Торпедо» з міста 
Миколаєва. Спеціальні при
зи отримали найкращі грав
ці турніру. 

Усім командамучасницям 
вручили новенькі футболь
ні м’ячі від Федерації футбо
лу Миколаївської області. На

чальник управління у справах 
фізичної культури та спор
ту Миколаївської міськради 
олег Машкін привітав чемпіо
нів і підкреслив, що міська 
влада приділяє багато уваги 
розвитку футболу в Миколає
ві. Він повідомив, що на місь
кому стадіоні починає працю
вати новий спортивний май
данчик зі штучним покриттям. 
Усі охочі можуть там тренува
тися. 

Цього дня відбувся това
риський матч між збірними 
міста Миколаєва та Микола
ївської області. У складі ко
манд зіграли відомі політики 
і громадські діячі, бізнесмени 
й видатні спортсмени. Коман
ду міста очолив міський голо
ва олександр Сєнкевич, а ка
пітаном обласної збірної був 
голова Федерації футболу 
Миколаївської області олек
сандр Пасічний.

Найактивнішими учасниками свята футболу у Миколаєві стали діти

На Закарпатті оберігають  
культурні надбання 

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

СПАДЩИНА. один вербовий 
прутик до другого — і за пів го
дини виплела майже полови
ну кошика майстриня з села Іза 
на Хустщині Віра Вучкан. Грай
ливий настрій на скрипці ство
рює олекса Томишин із Ниж
нього Селища того самого ра
йону. Поряд жінки з Рахівщини 
прядуть вовну, що стане осно
вою майбутнього ліжника. 

Усе це миттєвості з велелюд
ної презентації, якою завершив
ся проєкт під егідою Українсько
го культурного фонду, викона
ний Закарпатським обласним 

організаційнометодичним цен
тром культури. 

«Проєкт «онлайнхаб для не
матеріальної культурної спад
щини Закарпаття», — розпо
відала директорка центру Ган
на дрогальчук, — охопив чима
ло завдань. Працювали над ним 
майже пів року і за цей час усти
гли створити фото і кіногале
рею. Завдяки співпраці з тала
новитим режисером Михайлом 
данканичем маємо докумен
тальні кінострічки, кожна з яких 
розповідає про якийсь із видів 
нематеріальної культурної спад
щини регіону». 

З великого екрана простою 
мовою про свою роботу розпо

відають уже згадувані лозопле
тільниця, скрипаль і ткаля. а ще 
коваль Михайло Пилипчинець із 
славнозвісної водяної кузні «Га
мора» в Лисичові на Іршавщині, 
вишивальниця з Великих Бере
гів на Берегівщині Маріанна Про
фус, кухар Марія Маркович із Ко
лочави на Міжгірщині (готує тра
диційну місцеву страву ріплянку), 
вівчарі з гірської Рахівщини — 
майстри гуцульської бринзи. 

Усім, хто цікавиться народ
ною культурною спадщиною, 
туристам і гостям краю за Кар
патами добре прислужить
ся великий обсяг наявної ін
формації про народні культур
ні традиції та об’єкти, які попе

редні покоління дбайливо зба
гачували, а нинішнє й майбут
ні повинні зберегти і розвину
ти. Нерідко й відроджувати з 
напівзабуття. 

Творча група, яка реалізо
вувала проєкт, підготувала до 
друку каталог, що дасть змогу 
об’єднаним територіальним гро
мадам розвивати культурниць
ку складову в їхніх населених 
пунктах. Насичене кольоровими 
ілюстраціями видання побачило 
світ у видавництві олександри 
Гаркуші.

За популяризацію нематері
альної культурної спадщини, вті
лену у відеофільмах, каталозі, 
хабі, працівникам обласного ор
ганізаційнометодичного центру 
дякували голови об’єднаних тер
громад і сільських рад. Саме в 
їхніх громадах було підготовле
но матеріали, що лягли в основу 
проєкту. Підписаний меморан
дум про подальшу співпрацю 
між обласним центром і аген
цією регіонального розвитку та 
транскордонного співробітни
цтва Закарпаття — ще один із 
підсумків презентації. Його з од
нієї сторони скріпила підписом 
Ганна дрогальчук, а з другої — 
Михайло данканич.

Гості презентації оглянули ви
ставку «Світ мережива» зі зраз
ками великоберезького човни
ковоперебірного ткацтва, а та
кож фотовиставку. На завер
шення фольклорний колектив 
«Боржоварі» з Берегівщини по
дарував музичні композиції, по
будовані на угорському фоль
клорі.

Народний колектив «Боржоварі»  
нагородили аплодисментами 

Технікою зацікавилися 
насамперед хлопці, 

 хоч і дівчата  
можуть стати  

прикордонниками
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