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Посол Канады Роман Ващук
познакомился с Харьковщиной

6 цифра дня: украина

83

млрд. грн. составляет общая сумма ущерба, нанесенного
в результате коррупционных уголовных преступлений, которые расследуются Национальным антикоррупционным
бюро Украины (НАБУ). Всего детективы осуществляют досудебное расследование по 272 уголовным делам. В суд
уже направлено 52 обвинительных акта по 79 фигурантам.

6 Самое важное: украина
Текст Меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом будет опубликован по стандартной процедуре после заседания
Совета директоров Фонда, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
По информации министерства, дата заседания совета директоров МВФ о выделении Украине очередного транша будет назначена в ближайшее время. Напомним, Украина возобновила сотрудничество с МВФ
по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 миллиарда долларов в
сентябре 2016 года — после более чем годового перерыва.
Согласно отчетным данным Национального
банка Украины, количество коммерческих банков
в январе уменьшилось на 3.
Так, если по состоянию на 1 января количество банков составляло 96, то на 1 февраля их число сократилось до 93. Из них 38 банков с иностранным капиталом
и 17 — со 100%-м инкапиталом (на 1 января 2017 — 38
и 17 соответственно). Напомним, количество коммерческих банков в 2016 году уменьшилось на 21 до 96.
Дорожная полиция полностью заменит ГАИ на
дорогах и будет реагировать на правонарушения автомобилистов и на оперативные вызовы на
трассах Украины.
Как заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, дорожная полиция заработает летом 2017
года. «К августу она будет работать на всех трассах
международного значения, а до конца года и на всех
трассах государственного значения», — сообщил он.
В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в начале апреля этого года будет упрощен визовый режим для въезда иностранцев в
Украину.
В частности, предусмотрено сокращение срока
оформления виз для иностранцев, в срочном порядке ее можно будет получить в пятидневный срок. Устанавливается единая тарифная ставка сбора за оформление визы в размере 65 долларов. Также по новым
правилам любой гражданин Украины, подтвердив свое
приглашение нотариально, может пригласить ино
странца для посещения страны.
Украина на первом месте в Европе по смертности матерей и младенцев.
«По данным международного оценивания (детского
фонда ЮНИСЕФ), в 2015 году в Украине было 120 случаев материнской смертности, в то время как в соседней Польше — 12, в Румынии — 56, а в Германии — 42»,
— говорится в сообщении Минздрава. Что же касается
детей, которые умерли в течение первого месяца жизни, то здесь статистика также далека от европейской.
В 2015 году 2378 украинских младенцев умерли в первые 28 дней жизни. В Польше их было 1122, в Румынии — 1047 и в Германии — 1449. По данным ЮНИСЕФ,
23% украинских женщин могут перечислить хотя бы
три опасных симптома при беременности, а все шесть
назвали 12% опрошенных.

6 Самое важное: мир
Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, из-за загрязнения окружающей среды в мире ежегодно погибает 1 млн. 700 тыс. детей в возрасте до пяти лет.
Каждый четвертый ребенок младше пяти лет погибает в результате загрязнения воздуха и воды, пассивного курения, отсутствия санитарно-гигиенических условий. При этом неблагополучная окружающая среда
влияет на здоровье ребенка, даже когда он еще находится в утробе матери.
Самой населенной страной Европы к 2050 году
станет Великобритания.
К такому выводу пришли эксперты Национальной
исследовательской службы Великобритании.
В 2050 году в Великобритании будет жить 77 млн.
человек. По данным исследователей, уровень рождаемости в Объединенном Королевстве стабильно превышает смертность с 1976 года. Более того, отмечается
повышение продолжительности жизни британцев. Также важным фактором, который окажет влияние на численность населения, станет иммиграция. В год в Великобританию пребывает порядка 250 тыс. человек.
Конгресс США принял закон об утверждении
бюджета NASA на 2017 год, а также 5-летнюю космическую программу.
Агентство продолжит готовиться к высадке астронавтов на Марс, подготовит миссию на спутник Юпитера и постарается отказаться от услуг России при
транспортировке экипажа на МКС. Документ изложен
на 146 страницах, его подали на подпись Дональду
Трампу. Бюджет NASA составит $19,5 млрд.
По сообщениям информагентств.
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Полномочный
Посол Канады
Роман Ващук
встречи на
харьковской земле
начал в Валках,
где в местной
больнице работает
канадская «скорая
помощь». Однако
в программе
посла было
много встреч.
Вопрос выхода харьковских предприятий на
канадский рынок и привлечения
инвестиций
Канады в нашу область
обсудила с Послом Канады председатель ХОГА
Юлия Светличная.
Так,
председатель
ХОГА предложила Послу Канады посодействовать поиску инвесторов для восстановления
производства на харь-

Роман Ващук в подаренной Канадой
«скорой помощи»
ковском авиационном ким предпринимателям
заводе. Роман Ващук, в возможности
канадссвою очередь, сообщил, кого рынка, те стратечто канадская сторона гические отрасли, где
также заинтересована в они могут сделать проучастии в восстановле- рыв. Бесспорно, это мании авиастроения Ук- шиностроение и инфорраины.
мационные технологии,
— Канада заинтере- где разработки Харькосована в развитии свя- ва могут использоватьзей в научной, инже- ся в цепочках канадснерной, индустриальной кой индустрии…
среде, — отметил Посол
В ходе своего вина своей встрече с харь- зита в Валковском и
ковским городским го- Первомайском
райоловой Геннадием Кер- нах Харьковской обласнесом. — Моя цель ти канадская делегация
— показать харьковс- встречалась с руково-

дителями Валковского
и Первомайского районов, с местными медиками. Гостю устроили
небольшую экскурсию
по районным больницам. Он также осмотрел
районный дом престарелых, который недавно
был открыт при содействии Благотворительного фонда социального
развития Харьковской
области в селе Грушино
на Первомайщине.  
— Мы договорились
с руководством районов о том, что готовы
в дальнейшем работать
над вопросом доступа к
канадским семенам, —
говорит Роман Ващук.
– У Украины и Канады очень похожий климат, поэтому наши технологии могут стать для
вас определенным шагом вперед. Возможно, мы сумеем наладить
поставки в Украину канадской бывшей в упот-

реблении агротехники.
Подумаем и о медицинской сфере…
Как известно, в феврале-марте Канада подарила Украине 10 реанимобилей, пять из которых
получила
Харьковская
область. А накануне визита Посла канадские
партнеры передали диагностический сканер.
— Планируется также
поставка
дополнительного медицинского оборудования, — сообщил
глава правления Благотворительного
фонда социального развития Харьковской области
Евгений Шаповал. — В
ближайшее время четыре
районные больницы нашей области получат современные тонометры. А
также канадская сторона
рассматривает возможность передачи больницам Харьковской области
еще нескольких машин
«скорой помощи»…

По словам Романа
Ващука, через несколько недель планируется
ратификация Соглашения о свободной торговле между Украиной
и Канадой. После этого Украина сможет ежегодно наращивать свой
экспорт в эту страну на
0,6 млн. долларов. А в
среднесрочной
перспективе рассчитывать
на дополнительные инвестиции в размере, как
минимум, 36 млн. долларов. Сразу после ратификации и вступления соглашения в силу,
украинские товаропроизводители смогут экспортировать в Канаду
все промышленные товары, кроме легковых
автомобилей. А также
широкий спектр сельскохозяйственной продукции.
Аркадий ГЕНКИН.
Харьков–Валки–
Первомайск.

Національний фармацевтичний університет оголошує
конкурс на заміщення вакантних посад:
Фармацевтичний факультет №1
Декан факультету (д. фарм. н., проф.)
1 вакансія 1,0 посадового окладу.

Кафедра патологічної фізіології
Асистент
1 вакансія 1,0 посадового окладу

кладання; є практичний досвід викладання
англійською мовою у ВНЗ)
1 вакансія 1,0 посадового окладу.

Кафедра фармакології
Асистент
1 вакансія 1,0 посадового окладу.

Кафедра товарознавства
Доцент
1 вакансія 1,0 посадового окладу.

Кафедра фізики
Завідувач кафедри (д. фіз-мат. наук/к. фіз.мат.н. (докторська дисертація подана до спецради), проф./доц., сертифікат зі знання англійської мови, рівень достатній для викладання
1 вакансія 1,0 посадового окладу
Доцент
1 вакансія 1,0 посадового окладу

Кафедра клінічної лабораторної діагностики
Завідувач кафедри (повна вища освіта за напрямом підготовки, д.біол.н., доцент, підвищення кваліфікації або навчання на курсах ПК за спеціальністю
«Клінічна лабораторна діагностика», сертифікат лікаря-спеціаліста, сертифікат зі
знання англійської мови, рівень достатній
для викладання; є практичний досвід викладання англійською мовою у ВНЗ)
1 вакансія 1,0 посадового окладу

Кафедра педагогіки і психології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації
Доцент
2 вакансії по 1,0 посадового окладу
Старший викладач
2 вакансії по 1,0 посадового окладу.
Асистент
1 вакансія 1,0 посадового окладу.

Кафедра фундаментальної та мовної
підготовки
Доцент
1 вакансія 1,0 посадового окладу.
Старший викладач
5 вакансій 1,0 посадового окладу
Викладач
7 посад по 1,0 посадового окладу
1 посада 0,5 посадового окладу
Кафедра неорганічної хімії
Асистент
1 вакансія 1,0 посадового окладу.
Кафедра фармакотерапії
Асистент
1 вакансія 1,0 посадового окладу.

Кафедра управління та економіки підприємства
Доцент
1 вакансія 1,0 посадового окладу.
Кафедра менеджменту і адміністрування
Старший викладач
1 вакансія по 1,0 посадового окладу.

Кафедра фізколоїдної хімії
Асистент
1 вакансія 1,0 посадового окладу.

Кафедра аптечної технології ліків
Доцент
1 вакансія 1,0 посадового окладу.
Асистент
1 вакансія 1,0 посадового окладу
Кафедра клінічної фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації
Завідувач кафедри (д. мед.н./д. фарм.
н., проф., досвід роботи у системі післядипломної освіти, сертифікат зі знання англійської мови, рівень достатній для ви-

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»
(код за ЄДРПОУ 14313062, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1)
повідомляє, що річні Загальні збори
акціонерів відбудуться 10 квітня 2017 року
об 11.00 у приміщенні Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури,
1, адміністративний корпус, 3 поверх, кімната 301 (зал засідань).
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 10 квітня 2017
року. Початок реєстрації о 09.00, закінчення реєстрації о 10.30 за місцем проведення загальних зборів.
Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам зборів необхідно мати документ, який ідентифікує особу акціонера/його
представника (паспорт); представникам акціонерів (фізичних та юридичних осіб) – також додатково документи, що підтверджують повноваження представника на участь у
загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах,
04 квітня 2017 року. Перелік акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за
три робочих дні до дня проведення зборів
у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.*
Проект порядку денного:
1.
Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).
2.
Звіт Правління про результати
фінансово-господарської діяльності ПАТ
«ХАРТРОН» за 2016 рік.
3.
Визначення основних напрямків
діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік.

4.
Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАР
ТРОН» про роботу за 2016 рік.
5.
Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.
6.
Затвердження річного звіту ПАТ
«ХАРТРОН» за 2016 рік.
7.
Розподіл прибутку ПАТ «ХАР
ТРОН» за підсумками роботи у 2016 році.
8.
Затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН»
на 2017 рік.
9.
Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління
та обрання Голови Правління ПАТ «ХАР
ТРОН».
10. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту Публічного акціонерного товариства
«ХАРТРОН» в зв’язку з приведенням його
у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»).
11. Про внесення змін до внутрішніх
положень ПАТ «ХАРТРОН».
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та
Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН».
13. Про обрання членів Наглядової
ради ПАТ «ХАРТРОН».
14. Про обрання членів Ревізійної
комісії ПАТ «ХАРТРОН».
15. Затвердження умов цивільноправових договорів з членами Наглядової
ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.
16. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2017 році.
Інформація з проектами рішень щодо
кожного з питань, включених до проекту
порядку денного розміщена на веб-сайті
ПАТ «ХАРТРОН» за адресою www.hartron.
com.ua.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, за запитом можна

Кафедра нутриціології та фармацевтичної броматології
Асистент
1 вакансія 1,0 посадового окладу.

Кафедра промислової фармації та економіки Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації
Доцент
2 вакансії по 1,0 посадового окладу
Кафедра управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації
спеціалістів фармації
Старший викладач
1 вакансія 0,5 посадового окладу
Кафедра якості, стандартизації та сертифікації ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації
Доцент
2 вакансії по 1,0 посадового окладу
Кафедра загальної фармації та безпеки
ліків Інституту підвищення кваліфікації
спеціалістів фармації
Доцент
5 вакансій по 1,0 посадового окладу

повідного наукового ступеня та вченого
звання профілю кафедри, досвід роботи
у вищих навчальних закладах 3-4 рівня
акредитації, науково-методичні роботи за профілем кафедр, наявність сертифікату з володіння англійською мовою (рівень достатній для викладання),
підвищення кваліфікації, досвід роботи
в системі післядипломної освіти для Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації.
ВИМОГИ ДО АСИСТЕНТІВ
Повна вища освіта, (спеціаліст, магістр)
за напрямом підготовки, досвід роботи
у вищих навчальних закладах 3-4 рівня
акредитації, наявність сертифікату з володіння англійською мовою (рівень достатній для викладання), досвід роботи
в системі післядипломної освіти для Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації.
До обов'язкових документів, які надаються на конкурс, входять:
заява про участь у конкурсі на ім'я ректора
НФаУ; особовий листок з обліку кадрів;
копії документів про освіту, науковий ступінь і вчене звання (за наявністю);
список наукових праць, винаходів,
публікацій.
документи про підвищення кваліфікації за
останні 5 років.
Термін надання документів для участі у конкурсі – 10 днів.

ВИМОГИ ДО ДЕКАНА , ЗАВІДУВАЧІВ
КАФЕДР, ДОЦЕНТІВ, СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ, ВИКЛАДАЧІВ :
Повна вища освіта, (спеціаліст, магістр)
за напрямом підготовки, наявність від-

Співробітники університету для участі в конкурсі надають відсутні в особовій
справі документи та оновлений список
наукових праць.
Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53;
телефон для довідок: 706-30-74,
відділ кадрів.

ознайомитися від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів у робочі
дні з 8.30 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до
13.40) за адресою: м. Харків, вул. Академіка
Проскури, 1, кімната 101, ПАТ «ХАРТРОН»,
та в день проведення зборів за місцем проведення зборів з початку реєстрації. Відповідальна особа — корпоративний секретар
Черкасова В. Г., тел.: (057) 315-21-98.
Підсумки голосування на загальних зборах 10.04.2017 р. будуть оприлюднені на
веб-сайті ПАТ «ХАРТРОН» www.hartron.
com.ua та опубліковані в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.

*Під час реєстрації акціонерів звіряються дані документа, що ідентифікує
особу акціонера, з даними акціонера в
переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах. У разі невідповідності даних, акціонеру необхідно
звернутись до депозитарної установи,
у якої на ім’я акціонера відкрито рахунок у цінних паперах, для внесення змін
до анкети рахунку акціонера. Довідки
за тел. (057) 315-21-98. (Вносити зміни
до переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення
заборонено ст. 34 Закону України «Про
акціонерні товариства»).

Основнi показники фiнансовогосподарської дiяльностi ПАТ «ХАРТРОН»

(тис. грн)

Найменування показника

Період
Звiтний
2016 р.

Попереднiй
2015 р.

Усього активiв
Основнi засоби
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Запаси
Сумарна дебiторська заборгованiсть
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Нерозподiлений прибуток
Власний капiтал
Статутний капiтал
Довгостроковi зобов'язання
Поточнi зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду

623244
79298
69755
242191
90894
106247
31861
245729
21368
0
218653
6987
85470280

570720
48761
65782
214292
140923
90848
23626
226370
21368
0
209549
6164
85470280

0

0

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1303

1411

Правління ПАТ «ХАРТРОН»

