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  УКаЗ ПреЗИдеНТа УКраЇНИ
Про внесення змін до Положення 

про проходження військової служби 
військовослужбовцями Служби безпеки 

України
1. Внести до Положення про проходження військової служби військовослужбов-

цями служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 27 
грудня 2007 року № 1262 (зі змінами, внесеними Указами від 28 березня 2008 ро-
ку № 280, від 12 серпня 2010 року № 808, від 24 травня 2012 року № 348, від 16 січня 
2013 року № 21, від 31 жовтня 2013 року № 599, від 5 серпня 2015 року № 465 та від 
17 жовтня 2019 року № 757), такі зміни:

1) пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Граничний вік перебування на військовій службі у службі безпеки України ви-

значається відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу»;

2) в абзаці другому пункту 7 слова та цифру «передбачений пунктом 6 цього По-
ложення» виключити;

3) пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Громадяни України приймаються на військову службу за контрактом до 

служби безпеки України відповідно до статті 20 Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу»;

4) у пункті 13:
після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«з військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади або вій-

ськові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для про-
ходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та оволоділи спе-
ціальностями льотного складу авіації і приймаються на військову службу за контрак-
том осіб офіцерського складу, — 10 років, а з тими, хто оволодів іншими спеціаль-
ностями і приймається на військову службу за контрактом осіб офіцерського скла-
ду, — 5 років».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — одинадцятий вважати відповідно абзацами шос-
тим — дванадцятим;

в абзаці шостому слово «четвертого» замінити словом «п’ятого»;
в абзаці сьомому слово «дванадцятим» замінити словом «одинадцятим»;
5) у пункті 14:
абзаци восьмий та дев’ятий викласти в такій редакції: «для осіб рядового скла-

ду — на 3 роки;
для осіб сержантського і старшинського складу — на строк від 3 до 5 років»;
в абзаці шістнадцятому слова «абзацом сьомим» замінити словами «абзацом 

восьмим»;
6) в абзаці другому пункту 32 слово та цифри «за наявності підстав, передбачених 

статтею 41 дисциплінарного статуту Збройних сил України» виключити;
7) назву розділу IV викласти в такій редакції:
«IV. Призначення на посади та переміщення по службі, призупинення військової 

служби»;
8) у пункті 48:
абзац восьмий після слова «таємниці» доповнити словами «або закінчення стро-

ку дії допуску до державної таємниці»;
після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«и) якщо стосовно військовослужбовця, військову службу якого призупинено, су-

дом винесено виправдувальний вирок, що набрав законної сили, або стосовно якого 
закрито кримінальне провадження відповідно до пунктів 1, 2, 3 частини першої стат-
ті 284 Кримінального процесуального кодексу України, або вироком суду визначено 
міру покарання у виді службового обмеження, арешту з відбуттям на гауптвахті або 
триманням у дисциплінарному батальйоні, — до 3 місяців».

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий — шістнадцятий вважати абзацами тринад-
цятим — сімнадцятим;

9) пункт 481 виключити;
10) доповнити розділ IV Положення пунктом 491 такого змісту:
«491 Призупинення військової служби для військовослужбовців, які самовіль-

но залишили підрозділ (орган, заклад, установу) служби безпеки України або міс-
ця служби, дезертирували або добровільно здалися в полон, якщо інше не визначе-
но законодавством, здійснюється з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань на підставі заяви, повідомлення за підписом Голо-
ви служби безпеки України або його заступників, начальника регіонального органу 
служби безпеки України про вчинене кримінальне правопорушення, поданих відпо-
відно до частини четвертої статті 85 дисциплінарного статуту Збройних сил України.

Призупинення військової служби військовослужбовців здійснюється на підставі 
наказів по особовому складу начальників (командирів), які мають право призначен-
ня на посади, які займають військовослужбовці, а призупинення військової служби 
військовослужбовців, призначених на посади Президентом України, — наказами Го-
лови служби безпеки України.

Військовослужбовці, військову службу яких призупинено, звільняються з посад 
та вважаються такими, що не виконують (не несуть) обов’язків військової служби. 
Контракт про проходження військової служби, а також виплата грошового та здій-
снення продовольчого, речового, інших видів забезпечення таким військовослуж-
бовцям призупиняються.

Час призупинення військової служби військовослужбовцям не зараховується до 
строку військової служби, вислуги у військовому званні та до вислуги років для ви-
плати надбавки за вислугу років і призначення пенсії. На них не поширюються пільги 
та соціальні гарантії, встановлені законодавством для військовослужбовців.

Військовослужбовці, військову службу яким призупинено, не входять до чисель-
ності служби безпеки України.

для військовослужбовців, стосовно яких судом винесено виправдувальний вирок, 
що набрав законної сили, або стосовно яких закрито кримінальне провадження від-
повідно до пунктів 1, 2, 3 частини першої статті 284 Кримінального процесуально-
го кодексу України, військова служба та дія контракту продовжується. У такому разі 
строк призупинення військової служби зараховується до вислуги років для виплати 
надбавки за вислугу років і призначення пенсії, а також до строку вислуги років для 
присвоєння чергового військового звання та поновлюються пільги та соціальні га-
рантії, встановлені законодавством для військовослужбовців.

За весь час необґрунтованого призупинення військової служби таким військо-
вослужбовцям виплачується недоотримане грошове та здійснюються недоотрима-
не продовольче, речове та інші види забезпечення.

У разі ухвалення судом стосовно військовослужбовця, військову службу якого 
призупинено, виправдувального вироку, що набрав законної сили, закриття кримі-
нального провадження відповідно до пунктів 1, 2, 3 частини першої статті 284 Кримі-
нального процесуального кодексу України або призначення вироком суду покаран-
ня у виді службового обмеження, арешту з відбуттям на гауптвахті або триманням у 
дисциплінарному батальйоні начальником (керівником) підрозділу (органу, закладу, 
установи) служби безпеки України, у якому проходив службу такий військовослуж-
бовець до призупинення військової служби, організовуються заходи щодо призна-
чення його на попередню посаду. У разі відсутності такої посади або якщо відповідна 
посада не є вакантною, військовослужбовець зараховується у розпорядження відпо-
відно до абзацу дванадцятого пункту 48 цього Положення»;

11) абзац дев’ятий пункту 61 викласти в такій редакції:
«Звільнення військовослужбовців служби безпеки України з військової служби 

здійснюється на підставах, передбачених частинами другою — шостою статті 26 За-
кону України «Про військовий обов’язок і військову службу», та, як правило, без за-
рахування в розпорядження прямих начальників (командирів)»;

12) пункт 62 викласти в такій редакції:
«62. Військовослужбовці, військову службу яким призупинено та стосовно яких 

обвинувальні вироки суду набрали законної сили, підлягають звільненню з військо-
вої служби відповідно до пункту «г» частини другої, пункту «г» частини третьої, під-
пункту «д» пункту 1, підпункту «в» пункту 2 частини четвертої, підпункту «е» пункту 

1, підпункту «е» пункту 2, підпункту «в» пункту 3 частини п’ятої та підпункту «е» пунк-
ту 1, підпункту «д» пункту 2, підпункту «в» пункту 3 частини шостої статті 26 Закону 
України «Про військовий обов’язок і військову службу», крім військовослужбовців, 
яким вироком суду визначено міру покарання у виді службового обмеження, арешту 
з відбуттям на гауптвахті або триманням у дисциплінарному батальйоні.

Військовослужбовці, військову службу яким призупинено, яким призначено кри-
мінальне покарання у вигляді штрафу, яких звільнено від кримінальної відповідаль-
ності на підставах, передбачених статтями 47, 48, 49 Кримінального кодексу У краї-
ни, а також яких звільнено від відбування покарання на підставі амністії, підлягають 
звільненню з військової служби відповідно до підпункту «ґ» пункту 1 частини четвер-
тої, підпункту «д» пункту 1, підпункту «д» пункту 2 частини п’ятої та підпункту «д» 
пункту 1, підпункту «ґ» пункту 2 частини шостої статті 26 Закону України «Про вій-
ськовий обов’язок і військову службу»;

13) абзац перший пункту 65 викласти в такій редакції:
«65. Військовослужбовці служби безпеки України, стосовно яких здійснюється 

кримінальне провадження, не підлягають звільненню з військової служби за підпунк-
том «ґ» пункту 1 частини четвертої, підпунктами «д» і «з» пункту 1, підпунктами «д» 
і «ж» пункту 2 частини п’ятої, підпунктом «д» пункту 1, підпунктом «ґ» пункту 2 час-
тини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», 
якщо підставою для звільнення є ті діяння військовослужбовців, щодо яких здійсню-
ється кримінальне провадження, до закриття кримінального провадження чи поста-
новлення вироку суду»;

14) пункт 66 викласти в такій редакції:
«66. Із списків особового складу служби безпеки України військовослужбовець не 

виключається та контракт не припиняється (не розривається) у разі:
перебування на лікуванні;
захоплення в полон або заручником, а також інтернування у нейтральну державу;
безвісної відсутності — до визнання його в установленому порядку безвісно від-

сутнім або оголошення померлим;
настання інших випадків, визначених законодавством.
Загиблий (померлий) військовослужбовець виключається із списків особового 

складу служби безпеки України з наступного після загибелі (смерті) дня, військовос-
лужбовець, визнаний у встановленому законом порядку безвісно відсутнім або ого-
лошений померлим, — з дня набрання законної сили рішенням суду.

Військовослужбовці служби безпеки України, які загинули (померли) або в уста-
новленому порядку визнані безвісно відсутніми чи оголошені померлими, виключа-
ються зі списків особового складу служби безпеки України в порядку, що визнача-
ється Головою служби безпеки України»;

15) підпункт «а» пункту 67 викласти в такій редакції:
«а) військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу служ-

би безпеки України, які проходять службу за контрактом, крім звільнення у зв’язку 
зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, – начальниками під-
розділів (органів, закладів, установ) та іншими посадовими особами, визначеними 
Головою служби безпеки України. Звільнення військовослужбовців рядового, сер-
жантського і старшинського складу у зв’язку зі скороченням штатів або проведен-
ням організаційних заходів здійснюється першим заступником Голови служби без-
пеки України»;

16) абзац перший пункту 68 викласти в такій редакції:
«68. Військовослужбовцям, які мають право на пенсію за вислугу років, а також 

тим, які мають особливі заслуги перед Україною, незалежно від вислуги років при 
звільненні в запас або у відставку наказами начальників, які здійснюють звільнення, 
а військовослужбовцям у військовому званні генерал-полковника (адмірала) і гене-
рала армії України, які звільняються Президентом України, надається право носіння 
військової форми одягу, крім осіб, які звільняються з військової служби за пунктом 
«г» частини другої, пунктами «г», «ґ», «е» частини третьої, підпунктами «ґ», «д», «е» 
пункту 1, підпунктом «в» пункту 2 частини четвертої, підпунктами «д», «е», «є», «з», 
«и», «л», «н» пункту 1 підпунктами «д», «е», «є», «ж», «з», «л» пункту 2 підпунктом 
«в» пункту 3 частини п’ятої, підпунктами «д», «е», «є», «ж», «і», «ї» пункту 1, підпунк-
тами «ґ», «д», «е», «є», «и» пункту 2, підпунктом «в» пункту 3 частини шостої статті 
26 Закону України «–Про військовий обов’язок і військову службу».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
4 травня 2020 року
№ 165/2020

  КаБІНеТ МІНІсТрІВ УКраЇНИ
ПОсТаНОВа 

від 29 квітня 2020 р. № 323 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов  
Кабінету Міністрів України щодо  

консультативно-дорадчих органів
Кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗаТВердЖеНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 квітня 2020 р. № 323

ЗМІнИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Мініс-
терстві юстиції України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 
листопада 1994 р. № 778 (ЗП України, 1995 р., № 2, ст. 30; Офіційний вісник України, 
2007 р., № 39, ст. 1557; 2012 р., № 71, ст. 2870):

1) пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
«3. до повноважень Координаційної ради належить розроблення рекомендацій 

з питань: 
методичного забезпечення суб’єктів судово-експертної діяльності, а також орга-

нів, що провадять оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розсліду-
вання і суду в організації судово-експертних досліджень;

розвитку мережі суб’єктів судово-експертної діяльності, створення нових методів 
дослідження та впровадження нових видів судової експертизи;

внесення пропозицій щодо вдосконалення процесуального законодавства з про-
ведення судової експертизи;

узгодження проектів нормативно-правових актів, що регламентують порядок про-
ведення суб’єктами судово-експертної діяльності судової експертизи і виконання ни-
ми наукових розробок;

визначення актуальності та пріоритетності науково-дослідних робіт з питань су-
дової експертизи і конкретних тем, що потребують спільного розроблення та узго-
дження; 

удосконалення організаційних засад проведення різних видів міжвідомчої комп-
лексної та комісійної судової експертизи; 

провадження редакційно-видавничої діяльності та забезпечення обміну науково-
технічною інформацією і статистичними даними за профілем діяльності; 

розроблення загальних вимог до атестації судових експертів та діяльності відо-
мчих експертно-кваліфікаційних комісій; 

удосконалення форм навчально-методичної роботи з посадовими особами, що 
призначають судову експертизу; 

розгляду пропозицій заінтересованих центральних органів виконавчої влади або 
інших державних органів щодо формування державного реєстру атестованих судо-
вих експертів;

вироблення єдиного підходу до підготовки кадрів для суб’єктів судово-експертної 
діяльності та підвищення їх кваліфікації;

проведення міжвідомчих науково-методичних конференцій, семінарів, нарад; 
налагодження і розвитку міжнародного співробітництва та обміну науково-техніч-

ними досягненнями в галузі криміналістики і судової експертизи; 
здійснення інших заходів, спрямованих на розвиток судової експертизи.
4. до складу Координаційної ради входять голова, його перший заступник і два за-

ступники, відповідальний секретар та члени ради.
склад ради формується з числа представників заінтересованих державних орга-

нів, керівників державних спеціалізованих установ, які провадять судово-експертну 
діяльність, а також судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізова-
них установ і мають стаж практичної роботи судового експерта не менше п’яти років.

Персональний склад ради затверджується наказом Мін’юсту за поданням заінтер-
есованих державних органів та громадських організацій судових експертів (не біль-
ше однієї особи від громадської організації судових експертів).

Члени ради працюють на громадських засадах.»;
2) абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:
«рішення оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мін’юсту.».
2. У Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових екс-

пертиз, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2008 р. 
№ 595 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 49, ст. 1585; 2013 р., № 88, ст. 3238):

1) пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Методики розробляються державними спеціалізованими установами, визна-

ченими статтею 7 Закону України «Про судову експертизу» (далі — спеціалізовані 
установи), та судовими експертами, які не є працівниками зазначених установ. 

У разі потреби до розроблення методик залучаються провідні фахівці з відповід-
них галузей знань за їх згодою.

Вимоги щодо оформлення методик судовими експертами, які не є працівниками 
спеціалізованих установ, визначаються Мін’юстом.»;

2) у пункті 4:
в абзаці першому слова «спеціалізованими установами» виключити;
в абзаці другому слово «певних» замінити словом «відповідних»;
3) в абзаці першому пункту 5 слово «певних» замінити словом «відповідних»;
4) в абзаці шостому пункту 9 слова «спеціалізованою установою, що є» виклю-

чити;
5) пункти 11 і 12 викласти в такій редакції:
«11. У разі прийняття Координаційною радою рішення про те, що методика під-

лягає державній реєстрації, вона включається до реєстру за відповідним реєстра-
ційним кодом.

12. У разі прийняття Координаційною радою рішення про те, що методика не під-
лягає державній реєстрації, вона повертається розробнику методики.»;

6) пункт 14 викласти в такій редакції:
«14. Після державної реєстрації один примірник методики повертається розроб-

нику.»;
7) пункт 19 викласти в такій редакції:
«19. У разі прийняття Координаційною радою рішення про залишення методики 

без змін запропоновані зміни до методики повертаються розробнику.
У разі прийняття Координаційною радою рішення про відхилення пропозиції про 

припинення застосування методики розробнику, який надав таку пропозицію, реко-
мендується розробити методику на заміну існуючої або зміни до неї.»;

8) у додатках до Порядку:
у тексті додатка 1 слово «ініціали» замінити словами «власне ім’я»;
у додатку 2:
в абзаці сьомому слова «ініціалів рецензентів» замінити словами «власного іме-

ні рецензента/рецензентів»;
в абзаці восьмому слова «ініціалів спеціалістів» замінити словами «власного іме-

ні фахівця/фахівців»;
в абзаці десятому слово «ініціали» замінити словами «власне ім’я».
3. В абзаці другому  пункту 7 Положення про Міжвідомчу координаційну раду з пи-

тань правосуддя щодо неповнолітніх, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 травня 2017 р. № 357 «Про утворення Міжвідомчої координаційної 
ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх» (Офіційний вісник України, 2017 р., 
№ 45, ст. 1398), слова «перший заступник Міністра юстиції» замінити словами «за-
ступник Міністра юстиції, який координує напрями роботи та спрямовує діяльність 
структурного підрозділу з питань правосуддя та кримінальної юстиції Мін’юсту».

  КаБІНеТ МІНІсТрІВ УКраЇНИ
рОЗПОрЯдЖеННЯ 

від 20 березня 2020 р. № 322-р 
Київ

Про встановлення режиму надзвичайної 
ситуації в Дніпропетровській області

З метою запобігання поширенню на території дніпропетровської області і на інші 
регіони України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, відповідно до статті 14 Кодексу цивільного захисту України з урахуван-
ням рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзви-
чайних ситуацій дніпропетровської області:

1. Установити режим надзвичайної ситуації для територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту дніпропетровської області.

2. Голові дніпропетровської облдержадміністрації: 
забезпечити координацію заходів для запобігання поширенню на території дні-

пропетровської області і на інші регіони України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, стале та належне функціонуван-
ня відповідної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного за-
хисту;

надавати Міністерству охорони здоров’я щодня інформацію про стан здійснення 
заходів щодо запобігання поширенню на території дніпропетровської області гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КаБІНеТ МІНІсТрІВ УКраЇНИ
рОЗПОрЯдЖеННЯ 

від 20 березня 2020 р. № 323-р 
Київ

Про встановлення режиму надзвичайної 
ситуації в Івано-Франківській області

З метою запобігання поширенню на території Івано-Франківської області і на інші 
регіони України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, відповідно до статті 14 Кодексу цивільного захисту України з урахуван-
ням рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзви-
чайних ситуацій Івано-Франківської області:

1. Установити режим надзвичайної ситуації для територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області.

2. Голові Івано-Франківської облдержадміністрації: 
забезпечити координацію заходів для запобігання поширенню на території Іва-

но-Франківської області і на інші регіони України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, стале та належне функціонуван-
ня відповідної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного за-
хисту;

надавати Міністерству охорони здоров’я щодня інформацію про стан здійснен-
ня заходів щодо запобігання поширенню на території Івано-Франківської області го-
строї респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає  

оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 «БК- ПРОМБУДРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 35694748)

 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку  
її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання:
Місцезнаходження юридичної особи: 07544, Київська обл. Баришів-

ський р-н с. Коржі, вул. Грушевського, 20 кв. 34
Тел.: +380672300159
e-mail: ukrstatus@gmail.com
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи:  
Планована діяльність полягає в проведені гірничих робіт з видобу-

вання корисних копалин — будівельних пісків родовища «Кручі» в Ба-
ришівському районі Київської області.

Загальна площа кар’єрного поля прийнято в контурі підрахованих 
та апробованих запасів сировини з урахуванням внутрішньої фіксації 
бортів кар’єру по розкривних породах і корисній копалині 12.0 га.

Загальні підраховані запаси по родовищу в контурі кар’єру — 629,6 
тис. м3.

Потужність розкривних порід у межах кар’єрного поля:- пухкий роз-
крив 23 тис. м3, в тому числі ГРШ — 11 тис.м3.

Враховуючи природне розташування родовища, його геологічну бу-
дову, гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови, відпрацювання 
будівельних пісків, здійснюється відкритим способом.

Технологічна схема розкривних робіт передбачає селективну роз-
робку пухких, ґрунтово-рослинного шару шляхом попереднього йо-
го згортання бульдозером в штабелі перед фронтом робіт і наступно-
го транспортування бульдозером до тимчасових відвалів по периметру 
кар’єрного поля з наступним використанням на рекультивацію кар’єру.

Розробка корисної копалини буде проводитись екскаватором, на-
вантаження в автотранспорт споживачів — екскаватором, і допоміжні 
роботи при навантаженні корисної копалини будуть проводитись буль-
дозером, навантаження — екскаватором з вмістом ковша 1,0 м3.

Враховуючи умови роботи і необхідну продуктивність, для наванта-
ження гірської маси приймаються одноківшеві електричні екскаватори 
типу «зворотня лопата» Liebherr R 904 з ковшем об’ємом 1.0 м3. Для 
прийнятої в технічному завданні продуктивності потрібно один екска-
ватор.

Для проведення допоміжних робіт по зачистці площадок використо-
вуються наявний бульдозер Т-130.

Для забезпечення виконання програми по об’єму видобутку піску 
проектом передбачається розробка родовища по ділянках на всю гли-
бину залягання корисних копалин. Просування видобувних уступів — 
паралельне.

Під час підйому ґрунтових вод розробка корисної копалини відбу-
ватиметься земснарядом МЗ-2Е, з транспортуванням до карт намиву 
пульпопроводом. 

Технічна альтернатива 1
Планована діяльність полягає в проведені гірничих робіт з видобу-

вання корисних копалин — будівельних пісків родовища «Кручі» в Ба-
ришівському районі Київської області.

Розробка пісків буде здійснюватися плавучим гідропісконавантажу-
вачем.

Технічна альтернатива 2
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-

нативи: 
В адміністративному відношенні родовище пісків Кручі розташоване 

за 1,0 км на північ від с. Коржі на землях запасу Коржівської сільської 
ради Баришівського району Київської області, за 5 км на південний-
схід від районного центру смт. Баришівка та 70 км на захід від облас-
ного центру — міста Києва. 

Межами родовища є: на півночі — дорога, на сході — ліс, на заході 
— річка Трубіж, на півдні — покинутий кар’єр. Найближча шосейна до-
рога Київ — Полтава розташована у 5,0 км на південь. 

Площі ділянок за поверхнею у контурі завданих координат склада-
ють 6, 4 та 2,0 га

Родовище знаходиться в північній лісостеповій області Дніпровської 
терасової рівнини у Бориспільсько-Баришівському фізико-географіч-
ному районі. В географічному відношенні територія району розміщена 
в межах Дніпровсько-Донецької впадини.

Територія земельної ділянки не відноситься до земель природоохо-
ронного, оздоровчого і рекреаційного призначення. 

В межах ділянки відсутні враховані пам’ятки історії і культури, архе-
ологічні об’єкти.

Територіальна альтернатива 1, 2
Територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки кар’єр розмі-

щується в межах площі спеціального дозволу на користування надра-
ми та територіально прив’язане до покладів будівельних пісків розві-
даного родовища «Кручі».

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:  
Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Най-

більш важливим із соціально-економічних факторів є можливість по-
повнення місцевого бюджету (в т.ч. сплати рентної плати за користу-
вання надрами) і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації 
в районі, забезпеченні сировиною галузь будівництва, зайнятості міс-
цевого населення та працівників. Введення в експлуатацію родовища 
будівельних пісків «Кручі» дасть можливість створення сировинної ба-
зи для забезпечення зростаючої потреби Київської області у будівель-
ній сировині — корисної копалини (піску) місцевого значення. В ціло-
му, вплив планованої діяльності об’єкта на соціальне-економічне се-
редовище можна оцінити як допустимий. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри плано-
ваної діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва то-
що): 

На визначеній території планується розміщення власне кар’єру, тим-
часових відвалів ґрунтово-рослинного шару, розташування робочого 
майданчика кар’єру, який включає в себе місце стоянки кар’єрної тех-
ніки в неробочі години і побутові приміщення спрощеного типу.

Корисна копалина на родовищі представлена алювіальними верх-
ньочетвертинними пісками. На площі родовища вони представлені су-
хими пісками потужністю до 4,0 м. Загалом поклад піску маєпластопо-
дібну форму субгоризотального залягання.

Генетично рельєф родовища можна охарактеризувати як третю-
другу (трубізько-вільшанську) надзаплавну терасу (а3-2PIII).Територія 
родовища являє собою невелику площу на рівнині з незначним коли-
ванням абсолютних відміток від 94,25 до 98,79 м.

Розкривні породи представлені ґрунтово-рослинним шаром – су-
часними утвореннями (еН) потужністю від 0,0 до 0,1 м. Корисною ко-
палиною на ділянках є відклади четвертинної системи сучасного відді-
лу (пойма р. Трубіж), які представлені алювіальними пісками, тонко-
зернистими сірого, світло-сірого, світло-жовтого кольору(aH). Підсте-
ляючий шар представлений подібним піском з глибиною заводненим. 
Товщу піску кондиційного підстилає пісок глинистий. 

За складністю геологічної будови родовище відноситься до родо-
вищ І групи, тобто простої геологічної будови з витриманими кількіс-
ними та якісними параметрами корисної копалини.

Земельна ділянка  на якій планується промислова розробка  родови-
ща Кручі — 12,0 га є приватною власністю ТОВ «БК-ПРОМБУДРЕСУРС», 
кадастрові номери 3220282800:07:033:0921, 3220282800:07:033:0920, 
3220282800:07:033:0919, 3220282800:07:033:0918, 3220282800:07:033:0917, 
3220282800:07:033:0916 з цільовим призначенням для розміщення та екс-
плуатації  основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підпри-
ємствами, що пов’язані з користуванням надрами (спеціальний дозвіл на 
користування надрами 6203 від 18.05.2017 р., земельна ділянка 12,0 га).

Оцінка якості і класифікація піску проведена відповідно до вимог 
ДСТУ Б В. 2.7-29-95 «Дрібні заповнювачі природні, із відходів промис-
ловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів та робіт. Класифі-
кація» та ДСТУ Б В. 2. 7-32-95 «Пісок щільний природний для будівель-
них матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови».

Родовище за ступенем розподілу та вмістом радіоактивних елемен-
тів відноситься до І групи, які цілком представлені корисними копали-
нами з низькою радіоактивністю (1-го класу природна радіоактивність 
< 370 Бк/кг-1).Таким чином, корисна копалина може бути використана 
для всіх будівельних робіт без обмежень.

Річна продуктивність кар’єру з видобутку корисної копалини 30 тис.м3 
піску в щільному тілі.

Розрахунковий термін експлуатації кар’єру — 20.6 років.
Після відпрацювання кар’єру, його рекультивації, під пасовище з 

плануванням та нанесенням ГРШ і створення захисних лісонасаджень, 
супутні корисні копалини не будуть накопичуватись, тобто відвальне 
господарство після проведення рекультивації утворено не буде.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтер-
нативами:

Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, 
містобудівних та територіальних обмежень згідно діючих норматив-
них документів:

- по забрудненню атмосферного повітря — значення гранично до-
пустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферно-
му повітрі;

- по утворенню відходів: мінімізація утворення, облік та утилізація 
згідно чинного законодавства України;

- по ґрунту, поверхневих та підземних водах: значення гранично до-
пустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, відсутність ін-
тенсивного прямого впливу, виключення забруднення поверхневих 
вод;

- по акустичному впливу: в межах допустимих рівнів шумового на-
вантаження;

- дотримання меж землевідведення;
- дотримання меж санітарно-захисних зон;
- дотримання правил пожежної безпеки.
Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1, 2
Територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки кар’єр розмі-

щується в межах площі спеціального дозволу на користування надра-
ми та територіально прив’язане до покладів будівельних пісків розві-
даного родовища «Кручі».

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 
альтернативами: 

- охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, 
пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і 
промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку; 

- дотримання технологій, передбачених проектом при розробці 
кар’єру;

- вжиття заходів для запобігання пилоутворення в літній період ро-
ку; 

- складування знятого родючого шару ґрунту і розкривних порід для 
використання при відновленні порушених гірничими роботами земель; 

- вжиття заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і 
ліквідація їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу; 

- дотримання встановлених меж СЗЗ.
Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1, 2
Територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки кар’єр розмі-

щується в межах площі спеціального дозволу на користування надра-
ми та територіально прив’язане до покладів будівельних пісків розві-
даного родовища «Кручі».

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на 

довкілля розглядатиметься для наступних компонентів:
- клімат і мікроклімат;
- повітряне середовище;
- водне середовище;
- геологічне середовище;
- земельні ресурси;
- рослинний та тваринний світ.
Щодо технічної альтернативи 1. Щодо технічної альтернативи 2 
Альтернативи не розглядаються.
Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо територіальної альтер-

нативи 2
Територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки кар’єр розмі-

щується в межах площі спеціального дозволу на користування надра-

ми та територіально прив’язане до покладів будівельних пісків розві-
даного родовища «Кручі».

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої катего-
рії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на до-
вкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповід-
ний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля»):

Згідно ст.3 п.3 ч.3 Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», 
планована діяльність відноситься до другої категорії видів планової ді-
яльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і під-
лягають оцінці впливу на довкілля, — видобування корисних копалин, 
крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються зем-
левласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних 
ділянок з відповідним цільовим використанням. 

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

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкіл-
ля відсутні. 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з ОВД, буде виконаний у відповідності із 
п.2 ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VIII від 
23 травня 2017 року.

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

Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає оцінці 
впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля». Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що пе-
редбачає:

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

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

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

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

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього по-
відомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, вихо-
дячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливос-
ті громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обго-
ворення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарюван-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається 
можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у 
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголо-
шенні про початок громадського обговорення.

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

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

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

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони 
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та пе-
редані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підпи-
сом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтова-
но відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. 

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

нованої діяльності буде внесення змін у спеціальний дозвіл на ко-
ристування надрами Державної служби геології та надр України від 
18.05.2017 № 6203, наданий ТОВ «БК- ПРОМБУДРЕСУРС» з метою ви-
добування пісків родовища Кручі, придатних для виробництва благоу-
строю, рекультивації і планувальних робіт.

 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається       Державною службою геології та надр України
        (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митропо-
лита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на до-
вкілля: gladun@menr.gov.ua, (044) 206-31-40, (044) 206-20-89.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2019 рік 
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, міжмісь-

кий код і телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Київський електровагоноремонтний завод», 
00480247, Україна  Солом’янський район р-н 03049 м. Київ вул. Ползунова, 2, (044)249-56-07

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комі-
сії: 30.04.2020р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: kevrz.com.ua
4. Інформація про загальні збори: у звітному періоді загальні збори не скликалися.
5. Інформація про дивіденди

За результатами  
звітного періоду У звітному періоді

за простими 
акціями

за привілейова-
ними акціями

за простими  
акціями

за привілейовани-
ми акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн 0 0 6325200 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн 0 0 0 0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн 6325200 0 0 0
Дата складення переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через депо-
зитарну систему із зазначенням сум (грн) перера-
хованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/відправлення дивіден-
дів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум 
(грн) перерахованих/відправлених дивідендів на 
відповідну дату

27.06.2019  
3514000     

27.12.2019   
2811200

Опис Перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдентiв за простими акцiями не скла-
дається. Дивiденди за 2019 рiк ще не нарахованi. Привiлейованих акцiй немає.

Орджонікідзевський районний суд м. Запо-
ріжжя викликає в судове засідання (проваджен-
ня №335/4987/17, 1-кп/335/134/2020) обвинуваче-
ного Кондратюк Сергія Валентиновича, 09.09.1972 
р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Запоріж-
жя, вул. Уральська, 46, місце проживання: м. Запо-
ріжжя, вул. 40 років Перемоги, 9, кв. 29, обвинуваче-
ного Остапенко Віталія Олександровича, 11.02.1964 
р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання:  
м. Запоріжжя, вул. 40 років Перемоги, 41, кв. 46 
по кримінальному провадженню № 12015000000000262 
за обвинуваченням Кондратюка С. В., Остапенка В. О. 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190,  
ч. 3 ст. 28,  ч. 2 ст. 364 КК України, яке відбудеться  15 
травня 2020 року об 11-00 годині за адресою: м. За-
поріжжя, вул. Перемоги, 107-Б. 

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачені вважаються на-
лежним чином ознайомлені з її змістом. 

Суддя Воробйов А. В.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинувачених Малову Катерину Валеріїв-
ну, 27.02.1980 р.н. (зареєстроване місце проживан-
ня: м. Донецьк, вул. Севастопольська, 65, місце фак-
тичного проживання: м. Донецьк, вул. Текстильни-
ків, 11, кв. 21) та Павленко Катерину Олександрів-
ну, 17.04.1986 р.н. (зареєстроване місце проживан-
ня:   м. Донецьк, вул. Топчієва, 70, місце фактично-
го проживання: м. Донецьк, проспект Ленінський, 1а,  
кв. 47) у судове засідання для здійснення спеціаль-
ного судового провадження у кримінальному прова-
дженні № 22017060000000053 від 16.06.2016 (спра-
ва № 296/10126/17) за обвинуваченням Малової К. В. 
та Павленко К. О. у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, яке відбудеться 25.05.2020 року о 14-00 годині в 
залі судового засідання за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі не-
явки обвинувачених Малової К. В. та Павленко К. О. 
кримінальне провадження буде здійснюватися за їх 
відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя Ко-
валенко П. Л. судді: Курдюков В. М., Новікова Н. В.

Річна інформація емітентів, які здійснили 
приватне (закрите) розміщення цінних  
паперів, а також приватних (закритих)  

акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних  

паперів, крім публічних акціонерних  
товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів 
для опублікування в офіційному  

друкованому виданні
1. Повне найменування  
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження,  
міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне  
товариство
«Iндастрiал Медiа Нетворк», 
33056474 
04210,  
м. Київ, 
пр. Героїв Сталiнграда, 27 
428-98-50 ,

2. Дата розкриття  
повного тексту річної  
інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі 
даних Комісії

28.04.2020

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

http://ipnet.ua/2019/zvit_
dkcpfr_2019_ipnet.ua.html

Повідомлення про реорганізацію

Усім зацікавленим особам та кредиторам 

ПОСП «КАЗАВЧИН-АГРО» (ідентифікаційний код 

31143549) (далі — Підприємство) повідомляє про 

прийняття 17.04.2020 року рішення про реорганіза-

цію Підприємства, а саме: припинення шляхом при-

єднання до ТОВ «ТАС АГРО ПІВДЕНЬ» (ідентифіка-

ційний код 30418454).

Судове засідання в порядку спеціального судо-
вого провадження по кримінальному провадженню 
відносно Бозявкіна В. В, який обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України призначе-
не о 09-30 год. 19 травня 2020 р. в приміщенні Бер-
дянського міськрайонного суду Запорізької області 
за адресою: Запорізька область,  м. Бердянськ, вул. 
Консульська, 64, зал 208.

До суду в якості обвинуваченого на 19 травня 2020 
року о 09-30 год. викликається Бозявкін Василь Ва-
сильович.  

Суддя Троценко Т. А.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викли-
кає Федотова Михайла Вікторовича, 21.06.1969 ро-
ку народження та Очеретька Ігоря Валерійови-
ча, 09.08.1970 року народження в судове засідан-
ня у кримінальному провадженні № 1-кп/331/6/2020 
за обвинуваченням Федотова Михайла Вікторови-
ча, Очеретька Ігоря Валерійовича у скоєнні кримі-
нальних правопорушень, передбачених  ч. 5 ст. 191, 
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, яке відбудеться 
29.05.2020 року о 09 годині 00 хвилин в приміщен-
ні суду за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Олексан-
дрівська, 6, зал № 1. 

Суддя  Стратій Є. В.

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Енергетично-інвестиційна компанія»,

код за ЄДРПОУ 37039321, 04080, м. Київ, 

Подільський район, вул. Кирилівська, буд.82, 

оф. 256 повідомляє про втрату печатки. 

В зв’язку з цим, печатку Товариства 

що використовувалась до 14.04.2020 року 

вважати недійсною.

Голова Гаражного кооперативу «СПРИНТЕР» (код 
ЄДРПОУ 32939559) повідомляє членів кооперативу 
про те, що у зв’язку з продовженям в Україні каран-
тину чергові загальні збори, які були призначені на 
08 травня 2020 року о 17 год. 00 хв. у приміщенні за 
адресою: м. Маріуполь, вул. Київська, буд. 1 «А» пе-
реносяться на 17 травня 2020 року о 17 годин 00 хв.

Пропонується Гололобову Михайлу взяти особис-
ту участь на вказаних зборах та провести попередньо 
звірку щодо сплати внесків.

Представництво «ПРЕДСТАВНИЦТВО «ХАНСА РЕ-
ІНШУРЕНС БРОКЕРЗ АГ», код ЄДРПОУ 26620042, за-
реєстроване Міністерством економіки України (реє-
страційний номер ПІ-5089), оголошує про припинен-
ня діяльності Представництва на підставі рішення 
Компанії HANSA REINSURANCE BROKERS AG (Швей-
царія) від 17 грудня 2019 р. 

Претензії приймаються протягом двох місяців за 
адресою: Україна, 01103, Київ, бул. Дружби Народів, 
18/7.

Повідомлення
Адмінколегією Київського обласного тервідділення АМКУ прийня-

то розпорядження від 12.03.2020 № 60/24-рп/к про початок розгляду 
справи № 22/60/24-рп/к.20 за ознаками вчинення ТОВ «Завод Сталь 
Холдинг» (попередня назва — «Прушиньскі-Груп») порушення, пе-
редбаченого статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовіс-
ної конкуренції», у вигляді неправомірного використання позначень 
«Прушиньскі» та «PRUSZYNSKI» у назві та електронній адресі без до-
зволу (згоди) ТОВ «Прушиньскі», яке раніше почало використовува-
ти дані позначення у господарській діяльності, що призвело та у по-
дальшому може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта 
господарювання.

Національне антикорупційне бюро України, відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України, викликає підо-
зрюваного Шульмана Вадима Маратовича (Shulman Vadim), 
27.04.1960 р.н., зареєстрованого за адресою: м. Кривий Ріг, 
вул. Петра Калнишевського (Харитонова), 13, кв. 2, 12 трав-
ня 2020 року об 11.30 до Національного антикорупційного 
бюро України, за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, 
каб. 369, до старшого детектива Національного бюро Танри-
вердієва Х.М. (тел.: (044) 245-62-07) для допиту криміналь-
ному провадженні № 4201900000000673 від 26.03.2019.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Щегольков Володимир Володимиро-

вич, 20.06.1981 року народження, проживаючий за адре-
сою: місто Дніпро, вул. Космічна, будинок № 3, квартира  
№ 56, на підставі ст.ст. 133 та 135 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися 12.05.2020 о 14 год. 00 хв. в слідчий відділ УСБУ 
у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. Святослава Хо-
роброго, 23, контактний телефон слідчого: (056) 791-99-82, 
до слідчого Несеврі Р.С., для допиту Вас як підозрюваного 
у кримінальному провадженні № 12020040660000239 від 
11.02.2020.

Свідоцтво про реєстрацію 
Представництва «Гленмарк 
Фармасьютикалз Лімітед»  

в Україні, видане 
Міністерством економіки 

України 11 жовтня 
2006 року, реєстраційний 

номер ПІ-3783, 
вважати 

недійсним у зв’язку 
з втратою.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинува-
чену Катюху Олександру Володимирівну, 26.09.1977 р.н. (зареєстрова-
не місце проживання: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 12, 
кв. 42) у судове засідання для здійснення спеціального судового про-
вадження у кримінальному провадженні № 2201605010000000113 від 
01.06.2016 (справа № 328/2893/17) за обвинуваченням Катюхи О.В. у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, яке відбудеться 12.05.2020 року об 11-00 годині в залі су-
дового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Во-
лодимирська, 28. У разі неявки обвинуваченої Катюхи О. В. криміналь-
не провадження буде здійснюватися за її відсутності. Колегія суддів: го-
ловуючий суддя  Коваленко П. Л., судді Новікова Н. В., Курдюков В. М.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваче-
ного Михайлова Миколу Петровича, 23.09.1959 р.н. (зареєстроване міс-
це проживання: Донецька обл., смт Старобешеве, просп. Донецький, 
18, кв. 6) у судове засідання для здійснення спеціального судового про-
вадження у кримінальному провадженні № 2201705010000000224 від 
08.07.2017 (справа № 328/921/18) за обвинуваченням Михайлова М. П. у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, яке відбудеться 12.05.2020 року о 14-00 год. в залі судово-
го засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володи-
мирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Михайлова М. П. криміналь-
не провадження буде здійснюватися за його відсутності. Колегія суддів: 
головуючий суддя Коваленко П. Л., судді Курдюков В. М., Новікова Н. В.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваче-
ного Нєвойту Віталія Олександровича, 02.05.1991 р.н. (місце проживан-
ня: Донецька обл., Волноваський район, с. Валер’янівка, вул. Шевченка, 
7) у судове засідання у кримінальному провадженні № 1-кп/328/99/20 
(справа № 161/5452/18), внесеному 19.08.2014 року до Єдиного дер-
жавного реєстру досудових розслідувань за № 12014050380001088 
за обвинуваченням Нєвойти В. О. у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
15.05.2020 року о 10-00 годині в залі судового засідання за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки 
обвинуваченого Нєвойти В. О. кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за його відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя Новіко-
ва Н. В., судді: Коваленко П. Л., Курдюков В. М.

Повістка про виклик 
Підозрюваний Келеберда Олексій Валентинович, 30.11.1988 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, викликаєть-
ся на 10 год. 00 хв. 12, 13 та 14 травня 2020 року до старшого слід-
чого-криміналіста СВ УСБУ у Хмельницькій області Семенчук М. В. в 
каб. №128 за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, тел.
(0382) 69-85-38, 65-72-73 для проведення слідчих та процесуальних 
дій (вручення підозри, допиту як підозрюваного, оголошенні про за-
вершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів 
досудового розслідування, ознайомлення з матеріалами криміналь-
ного провадження, отримання копії обвинувального акту та реєстру 
матеріалів досудового розслідування) у кримінальному провадженні 
№22019240000000038 від 16.09.2019 за ознаками вчинення злочину, 
передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

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: GL2N317965
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: 22.05.2020

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/47128-asset-sell-
id-275301

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в під-
готовче судове засідання як обвинувачену  Ліхалат Наталію Олексан-
дрівну, останнє відоме місце проживання:  кв. Мирний, буд.19, кв. 12,  
м. Луганськ по кримінальній справі  № 409/2566/19 у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК 
Украї ни.

Підготовче судове засідання відбудеться 13.05.2020 року о 13:00 год. 
у залі Білокуракинського районного суду Луганської області,  за адре-
сою: 92200, Луганська область, Білокуракинський район, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без участі, на підставі  
ст. 297-1 КПК України. 

Головуючий суддя Максименко О.Ю.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області зна-

ходиться кримінальне провадження № 433/947/16-к за обвинуваченням 
Скорбенка Дениса Миколайовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 
1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марківський район-
ний суд Луганської області викликає Скорбенка Дениса Миколайовича 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться 13.05.2020 о 13 год. 00 
хв. в залі судових засідань Марківського районного суду Луганської об-
ласті за адресою (пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка, Марківського ра-
йону, Луганської області, 92400).

Справа розглядається колегією суддів у складі головуючого судді 
Рукас О.В., суддів Дідоренко А.Е., Чернік А.П.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового прова-
дження викликає як обвинуваченого Ворошилова Геннадія Петровича, 05.04.1961 
року народження, зареєстрованого за адресою: Попаснянський район, Луган-
ська область, м. Гірське, вул. Гагаріна 16/67, за матеріалами кримінального про-
вадження № 686/7130/18-к, 1-кп/425/185/20, на підставі обвинувального акта від-
носно Ворошилова Г.П. за ч. 1 ст. 25 8-3 КК України. Обвинуваченому Вороши-
лову Г.П. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, яке відбудеть-
ся 14 травня 2020 року о 12 год. 20 хв. в приміщенні Рубіжанського міського су-
ду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34. Після опублікуван-
ня оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та 
місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за 
його відсутності. 

Суддя В.В. Козюменська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового прова-
дження, викликає як обвинуваченого Лантрата Сергія Миколайовича, 10.06.1975 
року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Брянка, вул. 
Хмельницького 6/8, за матеріалами кримінального провадження № 607/7512/17, 
1-кп/425/186/20, на підставі обвинувального акта відносно Лантрата С.М. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинуваченому Лантрату С.М. необхідно прибути до підго-
товчого судового засідання, яке відбудеться 14 травня 2020 року о 11 год. 30 хв. 
в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34. Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обви-
нуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя В.В. Козюменська
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Хмельницька +2 +7 +10 +15 Донецька +8 +13 +15 +20
Чернівецька +2 +7 +9 +14 Луганська +8 +13 +17 +22
Тернопільська +1 +6 +9 +14 Крим +5 +10 +12 +17
Вінницька +3 +8 +9 +14 Київ +7 +9  +13 +15
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Обмежений доступ: як працює  
Пенсійний фонд на Луганщині
ПРАКТИКА. Попри  карантин щодня до органів пенсійного забезпечення звертається  
майже 500 людей

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Співробітники обласно-
го управління Пенсійно-

го фонду вдосконалюють ро-
боту, щоб максимально зруч-
но для людей вирішувати пи-
тання навіть в умовах каран-
тину.

«Передовсім велике наван-
таження припало на фахів-
ців, які організовують та про-
вадять програмне забезпе-
чення і супровід усіх процесів 
нарахування й перерахуван-
ня пенсій. Але ми дружною  
командою впоралися з по-
ставленими завданнями», — 
розповідає про особливості 
роботи в цей період начальник 
Головного управління Пенсій-
ного фонду в Луганській об-
ласті Ольга Шарунова.

Нині особистий прийом гро-
мадян в управліннях ПФУ 
обмежено.

«Рекомендуємо нашим пен-
сіонерам і всім, хто має намір 
відвідати управління Пенсій-
ного фонду, працювати через 
онлайн-сервіси фонду, теле-
фонувати на «гарячу лінію», 
— розповідає посадовець.

За її інформацією, кількість 
особистих відвідувань управ-
лінь у період карантину змен-
шилася приблизно на трети-

ну. Проте  є люди, яких дово-
диться приймати. Щоправда, 
роботу установ організова-
но так, щоб убезпечити спів-
робітників і максимум питань 
вирішувати в буквальному 
сенсі на порозі. 

Тобто біля входу в кожне 
пенсійне управління області 
облаштовано спеціальні бок-
си, перебуває черговий. Через 
бокс громадяни передають 
оригінали документів, черго-
вий співробітник відносить їх 
фахівцеві, в якого на обслу-
говуванні перебуває питання. 
Спеціаліст заводить електро-
нну пенсійну справу, роздру-
ковує заяву, потім докумен-
ти для підпису надають гро-
мадянинові, який звернув-
ся. Доводиться попереджа-
ти людей, щоб підійшли че-
рез певний час. Людина гуляє 
на вулиці, а фахівці за цей час 
опрацюють її документи.

«Щодня в області до нас 
приходять майже 200 людей 
з різних питань. Звертають-
ся із приводу призначення 
та перерахунку пенсій. Ни-
ні багато звернень від пенсі-
онерів-медиків, які працю-
ють, щодо перерахування у 
зв’язку зі звільненням-ско-
рочення чисельності, що від-
булося в березні, з новим ета-
пом реформування системи 

охорони здоров’я, — розпові-
дає Ольга Шарунова. — З тих 
двох сотень, які фіксують що-
дня, майже 60 осіб приймає-
мо, щоб виплатити допомогу 
на поховання.

Чимало звернень і за теле-
фонами «гарячої лінії», яку 
ми організували на період ка-
рантину. Наприклад, у Сєве-
родонецьку звернень настіль-
ки багато, що довелося додати 
ще два номери, щоб приймати 
такі дзвінки.

І якщо ми щодня майже 
200 осіб приймаємо в управ-

ліннях, то за телефонами «га-
рячої лінії» доводиться що-
дня відповідати не менш ніж 
на 300 звернень. Люди про-
сять проаналізувати пенсій-
ну справу або облікову карт-
ку, надати відповідь на спір-
ні питання. Але попри всі об-
ставини, наші фахівці працю-
ють дуже сумлінно. На сьо-
годні немає порушень деся-
тиденного терміну від момен-
ту подачі заяви на призначен-
ня пенсії».

Саме у період каранти-
ну співробітники Пенсійно-

го фонду масово нарахову-
ють доплати згідно з Поряд-
ком виплати одноразової гро-
шової допомоги у зв’язку з 
негативними наслідками по-
ширення на території Украї-
ни гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, 
окремим категоріям населен-
ня та перераховують пенсії у 
зв’язку з індексацією. 

У квітні пенсійники підго-
тували необхідні документи з 
нарахування додаткових 500 
гривень для громадян, стар-
ших 85 років. У Луганській об-
ласті таку допомогу отримали 
39 995 літніх людей. Було про-
ведено нарахування з випла-
ти одноразової допомоги 1000 
гривень. Таких одержувачів 
в області 269 278. На сьогод-
ні допомогу повністю профі-
нансовано, і її виплату закін-
чують зокрема співробітни-
ки Укрпошти громадянам, які 
отримують пенсію на дому.

Щойно було закінчено роз-
рахунки карантинної тисячі, 
довелося проводити роботу 
з індексації пенсій з 1 травня. 
Це серйозний перерахунок 
виплат, який проводять без 
звернення пенсіонерів.

«Великий обсяг роботи, і 
щоб встигнути все вчасно, 
довелося працювати у вихід-

ні. Крім усього, потрібно було 
перевірити всіх претенден-
тів на отримання проіндексо-
ваних пенсій, щоб уникнути 
помилок у нарахуванні. Але 
ми все встигли. Перерахунок 
було проведено для 316 333 
пенсіонерів. Саме така кіль-
кість людей отримає пенсії, 
підвищені не менш як на 100 
гривень. За оперативними 
даними, в області підвищен-
ня пенсій становить у серед-
ньому 335 гривень. Тобто як-
що середня пенсія була 3757 
гривень, то з 1 травня цього 
року розмір середньої пен-
сії дорівнюватиме 4092 грив-
ні», — інформує Ольга Ша-
рунова.

Вона зазначає, що в Луган-
ській області й раніше актив-
но агітували пенсіонерів, щоб 
зверталися з усіх питань че-
рез електронні сервіси. Ця 
обставина допомогла і в не-
простий період карантину.

«Ми постійно рекламували 
вебсервіси Пенсійного фонду. 
І ця робота результат: за пе-
ріод карантину 41 особа  по-
дала заяви на призначення 
пенсії через такі ресурси. Це 
небувале зростання», — на-
голошує начальник Голов-
ного управління Пенсійного 
фонду України в Луганській 
області.

Цьогорічний виробничий сезон для RGMgroup 
із Сумщини стане рекордним у реалізації 
національного проєкту Президента й уряду 
«Велике будівництво»

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ОНОВЛЕННЯ. Остан
нім часом група компаній 
RGMgroup із Сумщини зна
чно активізувала роботу зо
крема в дорожньому будів
ництві, зведенні та ремонті 
мостів, на яких спеціалізуєть
ся. Об’єднавши три потужних 
ТОВ — «РоадКонстракшн», 
«Гелікон груп» та «Сумимос
тобуд», тут розраховують у 
нинішньому ремонтному се
зоні досягти значного прори
ву на провідних виробничих 
напрямах, пов’язуючи активі
зацію із втіленням національ
ного проєкту Президента й 
уряду України «Велике будів
ництво».

Про це заявив керівник гру
пи компаній Сергій Голуб під 
час недавньої зустрічі з го
ловою Сумської ОДА Рома
ном Грищенком, який відві
дав  підрозділи групи компа
ній, ознайомився з перебігом 
дорожніх робіт, аби зосере
дити зусилля будівельної га
лузі краю на першочергових 
об’єктах. 

За словами Романа Гри
щенка, група компаній успіш
но розпочала практичне вті
лення означеного проєкту і 
нині слугує прикладом та орі
єнтиром для інших будівель
ників. Те, що тут зроблено і 
роблять, заслуговує на увагу 
і поширення, адже інвестовані 
кошти працюють на економіку 
краю, його жителів, слугують 
розвитку регіону як складової 
країни.

Останнім часом зусилля
ми групи компаній установле
но сучасні силоси загальною 
місткістю 225 тонн, де збері
гають цемент і мінеральний 
порошок, успішно функціо
нує асфальтобетонний завод, 
який повністю автоматизова
ний і щогодини випускає 160 
тонн асфальтобетонної су
міші європейської якості, зо
крема, відповідає німецьким 
стандартам. 

За сучасними зразками 
збудовані й функціонують бе
тонний завод, лінії з випуску 
залізобетонних виробів, плит
ки для тротуарів. В автопарку 
— понад 100 одиниць спеціа
лізованої техніки, що дає змо

гу  місцевим будівельникам 
швидко і якісно виконувати 
роботи надвисокої складнос
ті. А незабаром, орієнтовно у 
червні, у приміському сели
щі Степанівка запрацює нова 
сучасна лінія, де виготовля
тимуть фігурні елементи для 
мощення доріг. Це дасть змо
гу впорядкувати території на
селених пунктів краю, зроби
ти їх затишними, охайними. 
Заплановано зведення інших 
об’єктів, придбання новітньо
го обладнання, що в комплек
сі сприятиме істотному  на
рощенню потужностей ТОВ і 
групи загалом.

Як повідомив Сергій Голуб, 
цього року група компаній ін
вестує в новітні об’єкти про
мислового виробництва 25 
мільйонів гривень. Завдяки 
цим коштам колектив здат
ний буде виконати рекордні 
обсяги робіт і насамперед ті, 
що передбачає «Велике бу
дівництво».

На зустрічі йшлося про 
окремі проблемні вузли, зо
крема логістичний — буді
вельники відчувають труднощі 
із доставкою вантажів. У Сте

панівці є давня залізнична ко
лія, є змога її відновити й на
віть подовжити, щоб знизити 
транспортні витрати. Однак 
на заваді стають складнощі 
в оформленні дозвільних до
кументів, технічного супрово
ду тощо. Тож Роман Грищен
ко доручив відповідним служ
бам оперативно вивчити пи
тання і посприяти його якнай
швидшому розв’язанню. Адже 
введення в експлуатацію за
лізничної колії не тільки спрос
тить роботу, а й дасть змо
гу створити нові робочі міс
ця, збільшити відрахування до 
місцевого бюджету, прискори
ти дорожньоремонтні роботи.

Як резюмували Роман Гри
щенко та Сергій Голуб, вла
да й будівельники об’єднують 
зусилля, аби проєкт «Велике 
будівництво» наповнити прак
тичним змістом. Сумська об
ласть належить до тих, де до
роги потребують капітально
го ремонту, комплексного бу
дівництва, а об’єкти дорож
ньої інфраструктури — істот
ного оновлення. Тож на Сум
щині вже поклали початок до
брим справам.  

Щоб запобігти поширенню COVID-19, органи фонду  
в Луганській області стали працювати в режимі  
обмеженого доступу
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