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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ: 
«Стосовно порушень 

перемир’я скажу 
відверто:  

це найскладніша на 
сьогодні робота, яка 

тільки може бути, — 
зберігати життя 
наших українців».

Імплементація врахує 
обопільні інтереси 

ОСВІТА. Україна не змінюватиме закон про освіту, щоб задо-
вольняти вимоги тих чи тих країн. Таку заяву зробив міністр закор-
донних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з мі-
ністром закордонних справ Румунії Богданом Ауреску в Бухарес-
ті: «Коли закон про освіту було ухвалено, Венеціанська комісія Ра-
ди Європи висловила зауваження до нього. Україна внесла зміни й 
виконала рекомендації Венеціанської комісії. Ми не плануємо біль-
ше змінювати цей закон, щоб задовольняти вимоги тих чи інших 
країн». Водночас Київ налаштований забезпечити імплементацію 
закону про освіту таким чином, щоб інтереси України та Румунії бу-
ло обопільно захищено.

«Для мене румунська меншина в Україні — наше надбання, і то-
му ми працюватимемо таким чином, щоб румуни в Україні залиша-
лися румунами, але при цьому були українцями та були інтегрова-
ними в наше суспільство, — підкреслив очільник МЗС, додавши, 
що перехід на нову систему освіти для шкіл, зокрема з румунською 
мовою викладання, перенесено на 2023 рік. — Маємо менш ніж 
три роки, щоб забезпечити адаптацію шкіл».

220 
камер автофіксації перевищення швидкості 
додатково закуплять цьогоріч і  встановлять 

на дорогах державного значення.  
У 2021—2023 рр. закуплять ще 400

ПАНДЕМІЯ І ЛЮДИ. Навесні одне з найбільших сіл в України 
втратило від коронавірусу шість земляків. Що зробили там 
після цього? 

Як здолали страх  
у Тинному

Президент про те, що РФ мала б дотримуватися 
домовленостей, досягнутих на рівні Тристоронньої 
контактної групи 

2 3 
АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Національна служба 
здоров’я розповіла 
про алгоритм 
лікування хворих  
на  COVID-19

ВАРТО ЗНАТИ

Американський адвокат,  
що представляє інтереси родичів 
загиблих рейсу МН17 у ЄСПЛ,  
Джеррі Скіннер: «Росія навмисне 
збила пасажирський літак на Донбасі»
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії  

від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Центральної виборчої комісії  
щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим 

комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, 
символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки 
розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних 
білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) під час проведення проміжних 
виборів народного депутата України  25 жовтня 2020 року в одномандатному виборчому 

окрузі № 208 (Чернігівська область)
Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з вибо-

рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що 
не суперечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних де-
путатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата в народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 
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документи
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 2 вересня 2020 р. № 785 

Київ

Про реалізацію експериментального 
проекту щодо використання віддаленого 
кваліфікованого електронного підпису 

Смарт-Дія
Кабінет Міністрів України ПоСтановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації, Міністерства вну-

трішніх справ та Державної міграційної служби стосовно реалізації до 1 липня 2022 р. 
експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електро-
нного підпису Смарт-Дія (далі — експериментальний проект) шляхом:

здійснення кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг ідентифікації 
фізичних осіб, які за допомогою мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу 
електронних послуг «Портал Дія» (далі — Портал Дія) звернулися за отриманням послу-
ги з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису, віддалено, без осо-
бистої присутності таких осіб;

формування кваліфікованих сертифікатів електронного підпису з коротким строком 
дії, призначених для створення підписувачем одного кваліфікованого електронного під-
пису;

зберігання особистих ключів підписувачів у засобі кваліфікованого електронного під-
пису, що є апаратно-програмним пристроєм, розташованим в окремому, спеціально при-
значеному для цього приміщенні кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо використання 
віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія, що додається.

3. Визначити державне підприємство «ДІЯ», що належить до сфери управління Мініс-
терства цифрової трансформації, відповідальним за технічне та технологічне забезпечен-
ня реалізації експериментального проекту.

4. Внести до Положення про Єдиний державний веб-портал електронних послуг, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 «Питан-
ня Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Єдиного державного порта-
лу адміністративних послуг» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 3, ст. 136, № 19, ст. 
741), зміни, що додаються.

5. Міністерству цифрової трансформації, Міністерству внутрішніх справ та Держав-
ній міграційній службі:

1) забезпечити протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою тех-
нічну можливість:

ідентифікації осіб, яким було видано паспорт громадянина України або паспорт гро-
мадянина України для виїзду за кордон, оформлений із застосуванням засобів Єдиного 
державного демографічного реєстру, та які звернулися за отриманням послуги з форму-
вання кваліфікованого сертифіката електронного підпису Смарт-Дія, з використанням 
засобів Порталу Дія, Єдиного державного демографічного реєстру та єдиної інформа-
ційної системи Міністерства внутрішніх справ відповідно до Порядку, затвердженого ці-
єю постановою;

передачі з Єдиного державного демографічного реєстру засобами єдиної інформа-
ційної системи Міністерства внутрішніх справ до Порталу Дія відцифрованих образів об-
личчя та інших ідентифікаційних даних осіб, зазначених у пункті 5 Порядку, затвердже-
ного цією постановою, з дотриманням вимог законодавства про захист персональних 
даних;

2) забезпечити обробку персональних даних, зібраних чи переданих ними відповід-
но до Порядку, затвердженого цією постановою, з метою ідентифікації фізичних осіб, які 
звернулися за отриманням послуги з формування кваліфікованого сертифіката електро-
нного підпису Смарт-Дія, згідно з вимогами законодавства про захист персональних да-
них та захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;

3) подати не пізніше ніж через три місяці після завершення реалізації експерименталь-
ного проекту Кабінетові Міністрів України звіт про його результати та пропозиції щодо 
внесення змін до законодавства за результатами реалізації експериментального проекту.

6. Міністерству цифрової трансформації забезпечити протягом шести місяців з дня 
набрання чинності цією постановою:

технічну можливість використання віддаленого кваліфікованого електронного підпи-
су Смарт-Дія фізичними особами — користувачами Порталу Дія відповідно до функціо-
нальних можливостей зазначеного веб-порталу;

оприлюднення інформації про реалізацію експериментального проекту на своєму 
офіційному веб-сайті, офіційному веб-сайті центрального засвідчувального органу та 
Порталі Дія;

інформування населення про можливість отримання кваліфікованих електронних до-
вірчих послуг, пов’язаних з використанням віддаленого кваліфікованого електронного 
підпису Смарт-Дія, в тому числі про покроковий алгоритм дій фізичних осіб, необ-
хідних для створення віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 вересня 2020 р. № 785

ПоРяДоК 
реалізації експериментального проекту щодо використання  

віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія
1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту щодо 

використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія.
2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
атака на біометричне пред’явлення — біометричне пред’явлення підсистемі збору бі-

ометричних даних з метою втручання в роботу біометричної системи;
біометричне пред’явлення — взаємодія фізичної особи, яка є суб’єктом збору біоме-

тричних даних, та підсистеми збору біометричних даних з метою отримання сигналу з бі-
ометричного параметра;

віддалений кваліфікований електронний підпис Смарт-Дія — кваліфікований елек-
тронний підпис, який створюється за допомогою мобільного додатка Єдиного держав-
ного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія» (далі — Портал Дія) згідно з вимо-
гами цього Порядку.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законах України 
«Про електронні довірчі послуги», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та до-
кументи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-те-
лекомунікаційних системах», вимогах у сфері електронних довірчих послуг, затвердже-
них постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 992 (Офіційний ві-
сник України, 2018 р., № 98, ст. 3227).

3. Особи, яким було видано паспорт громадянина України або паспорт громадянина 
України для виїзду за кордон, оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного 
демографічного реєстру, можуть за власним бажанням за допомогою мобільного додат-
ка Порталу Дія звернутися за отриманням послуги з формування кваліфікованого серти-
фіката відкритого ключа, що використовується для створення, перевірки та підтверджен-

ня віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія (далі — кваліфікований 
сертифікат електронного підпису Смарт-Дія), за умови дійсності відповідного паспорта.

Ідентифікація зазначених осіб під час формування та видачі кваліфікованого сертифі-
ката електронного підпису Смарт-Дія здійснюється кваліфікованим надавачем електро-
нних довірчих послуг (далі — надавач) віддалено, без особистої присутності осіб у нада-
вача або у його відокремленому пункті реєстрації.

4. У разі формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису Смарт-Дія 
вперше ідентифікація осіб, зазначених у пункті 3 цього Порядку, здійснюється надавачем 
шляхом виконання сукупності таких процедур:

1) здійснення верифікації особи з використанням інформації Єдиного державного де-
мографічного реєстру на підставі переданого засобами єдиної інформаційної системи 
МВС запиту від Порталу Дія, що містить інформацію, яка дає змогу однозначно іденти-
фікувати особу. Запит формується на основі ідентифікаційних даних особи, переданих 
до Порталу Дія за допомогою Системи BankID Національного банку України або зчитаних 
особою за допомогою мобільного додатка Порталу Дія з безконтактного електронного 
носія, імплантованого у виданий особі паспорт громадянина України чи паспорт громадя-
нина України для виїзду за кордон, оформлений із застосуванням засобів Єдиного дер-
жавного демографічного реєстру;

2) проведення перевірки дійсності виданого особі паспорта громадянина України або 
паспорта громадянина України для виїзду за кордон, оформленого із застосуванням за-
собів Єдиного державного демографічного реєстру, з використанням інформації Єдино-
го державного демографічного реєстру та бази даних про викрадені (втрачені) докумен-
ти за зверненнями громадян єдиної інформаційної системи МВС на підставі переданого 
засобами єдиної інформаційної системи МВС запиту від Порталу Дія, що містить інфор-
мацію, яка дає змогу однозначно ідентифікувати особу;

3) здійснення розпізнавання обличчя особи шляхом порівняння фотозображення 
особи, створеного нею за допомогою мобільного додатка Порталу Дія, з відцифрова-
ним образом обличчя відповідної особи, переданим з Єдиного державного демографіч-
ного реєстру засобами єдиної інформаційної системи МВС до Порталу Дія (за умови на-
дання особою ДМС однозначної згоди на обробку її персональних даних у частині пе-
редачі відцифрованого образу обличчя) або зчитаним особою за допомогою мобільно-
го додатка Порталу Дія з безконтактного електронного носія, імплантованого у виданий 
особі паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за кор-
дон, оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реє-
стру. Розпізнавання обличчя особи здійснюється засобами Порталу Дія за умови успіш-
ного проведення перевірки на відсутність ознак атаки на біометричне пред’явлення та 
стороннього впливу на особу;

4) застосування додаткових механізмів для підтвердження особи, передбачених ре-
гламентом роботи надавача.

5. У разі успішної ідентифікації особи відповідно до пункту 4 цього Порядку з Єдино-
го державного демографічного реєстру засобами єдиної інформаційної системи МВС до 
Порталу Дія передаються ідентифікаційні дані особи, які вносяться до кваліфікованого 
сертифіката електронного підпису Смарт-Дія:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи українською мовою;
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за 

наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої ре-
лігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової карт-
ки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган), 
у разі наявності відповідної інформації в Єдиному державному демографічному реєстрі.

Для проведення перевірки дійсності виданого особі паспорта громадянина України, 
оформленого із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, з 
використанням бази даних про викрадені (втрачені) документи за зверненнями громадян 
єдиної інформаційної системи МВС з Єдиного державного демографічного реєстру засо-
бами єдиної інформаційної системи МВС до Порталу Дія передаються відомості про но-
мер відповідного паспорта.

6. Відцифрований образ обличчя та інші ідентифікаційні дані особи, зазначені в пунк-
ті 5 цього Порядку, передаються з Єдиного державного демографічного реєстру засоба-
ми єдиної інформаційної системи МВС до Порталу Дія на підставі запиту від зазначеного 
веб-порталу, що містить згоду особи, надану ДМС, на обробку її персональних даних (у 
тому числі однозначну згоду на обробку її біометричних даних) у частині такої передачі, а 
також інформацію, яка дає змогу однозначно ідентифікувати особу.

7. Ідентифікація іноземців та осіб без громадянства, які в установленому порядку по-
дали заяву про надання статусу електронного резидента та звернулися за отриманням 
послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису Смарт-Дія 
вперше, здійснюється відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту із 
запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 648 (Офіційний вісник України, 
2020 р., № 62, ст. 2003), та регламенту роботи надавача за умови особистої присутності 
таких осіб у закордонних дипломатичних установах України без виконання процедур, ви-
значених пунктом 4 цього Порядку.

У разі успішної ідентифікації іноземця або особи без громадянства, яка в установлено-
му порядку подала заяву про надання статусу електронного резидента та звернулася за 
отриманням послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису 
Смарт-Дія вперше, закордонна дипломатична установа України забезпечує:

1) передачу надавачу ідентифікаційних даних особи, які вносяться до кваліфіковано-
го сертифіката електронного підпису Смарт-Дія:

прізвища, імені, по батькові (за наявності) особи українською мовою;
реєстраційного номера облікової картки платника податків;
2) створення відцифрованого образу обличчя особи, який повинен відповідати вимо-

гам, установленим МВС, та передачу його надавачу для надання послуги з формування 
кваліфікованого сертифіката електронного підпису Смарт-Дія.

8. Надавач формує та видає кваліфікований сертифікат електронного підпису Смарт-
Дія для створення підписувачем одного віддаленого кваліфікованого електронного під-
пису Смарт-Дія.

Строк дії кваліфікованого сертифіката електронного підпису Смарт-Дія визначаєть-
ся в положеннях сертифікаційних практик, що містяться в регламенті роботи надавача, 
з урахуванням періоду часу, необхідного для створення одного віддаленого кваліфікова-
ного електронного підпису Смарт-Дія.

Кваліфікований сертифікат електронного підпису Смарт-Дія автоматично скасовуєть-
ся надавачем після створення віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-
Дія.

9. Надавач використовує ідентифікаційні дані фізичної особи (у тому числі відцифро-
ваний образ обличчя), які підтверджені під час ідентифікації такої особи згідно з вимога-
ми пунктів 4 або 7 цього Порядку (далі — підтверджені ідентифікаційні дані), для надан-
ня послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису Смарт-Дія. 
Ідентифікаційні дані, підтверджені під час ідентифікації згідно з вимогами пункту 4 цього 
Порядку, використовуються протягом шести місяців, а ідентифікаційні дані, підтверджені 
під час ідентифікації згідно з вимогами пункту 7 цього Порядку, — протягом одного ро-
ку з дня їх отримання надавачем.

Надавач не пізніше ніж протягом двох годин достроково припиняє використання під-
тверджених ідентифікаційних даних для надання послуги з формування кваліфікованого 
сертифіката електронного підпису Смарт-Дія з одночасним скасуванням такого сертифі-
ката, чинного на цей момент часу, у разі:

1) подання підписувачем заяви про дострокове припинення використання підтвер-
джених ідентифікаційних даних, що належать йому, для надання послуги з формування 
кваліфікованого сертифіката електронного підпису Смарт-Дія в будь-який спосіб, що за-
безпечує підтвердження особи підписувача;

2) повідомлення підписувачем або Адміністрацією Держспецзв’язку про підозру в 
компрометації особистого ключа, який належить підписувачу;

3) надходження до надавача документа, що підтверджує:
зміну підтверджених ідентифікаційних даних;
недостовірність підтверджених ідентифікаційних даних;
смерть фізичної особи — підписувача;
набрання законної сили рішенням суду про дострокове припинення використання під-

тверджених ідентифікаційних даних підписувача для надання послуги з формування ква-
ліфікованого сертифіката електронного підпису Смарт-Дія, оголошення фізичної особи 
— підписувача померлою, визнання її безвісно відсутньою, недієздатною, обмеження її 
цивільної дієздатності, визнання її банкрутом;

4) неукладення фізичною особою договору про надання кваліфікованих електронних 
довірчих послуг, пов’язаних з використанням віддаленого кваліфікованого електронно-
го підпису Смарт-Дія (далі — договір про надання кваліфікованих електронних довірчих 
послуг), відповідно до пункту 11 цього Порядку;

5) порушення підписувачем істотних умов договору про надання кваліфікованих елек-
тронних довірчих послуг;

6) розірвання договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.
10. Формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису Смарт-Дія впер-

ше після закінчення строку використання підтверджених ідентифікаційних даних, зазна-
ченого в абзаці першому пункту 9 цього Порядку, здійснюється за умови ідентифікації 
відповідної фізичної особи згідно з вимогами пунктів 4 або 7 цього Порядку.

11. Договір про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг укладається на 
строк використання підтверджених ідентифікаційних даних, зазначений в абзаці першо-
му пункту 9 цього Порядку.

Кваліфікований сертифікат електронного підпису Смарт-Дія, сформований вперше 
(у тому числі вперше після закінчення строку використання підтверджених ідентифіка-
ційних даних), використовується виключно для укладення фізичною особою договору 
про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг. У такому разі в зазначено-
му кваліфікованому сертифікаті електронного підпису Смарт-Дія повинні міститися ві-
домості про зазначене обмеження використання віддаленого кваліфікованого електро-
нного підпису Смарт-Дія.

12. У разі формування кожного кваліфікованого сертифіката електронного підпису 
Смарт-Дія, крім першого (у тому числі крім першого сертифіката після закінчення строку 
використання підтверджених ідентифікаційних даних), надавач для ідентифікації фізич-
ної особи здійснює розпізнавання її обличчя шляхом порівняння фотозображення осо-
би, створеного нею за допомогою мобільного додатка Порталу Дія, з відцифрованим об-
разом обличчя відповідної особи, який зберігається надавачем протягом строку вико-
ристання підтверджених ідентифікаційних даних особи, зазначеного в абзаці першому 
пункту 9 цього Порядку. Розпізнавання обличчя особи здійснюється засобами Порталу 
Дія за умови успішного проведення перевірки на відсутність ознак атаки на біометричне 
пред’явлення та стороннього впливу на особу.

13. Ідентифікація фізичних осіб, які звернулися за отриманням послуги з формуван-
ня кваліфікованого сертифіката електронного підпису Смарт-Дія, здійснюється з дотри-
манням вимог законодавства про захист персональних даних.

14. Порядок інформаційної взаємодії Порталу Дія, Єдиного державного демографіч-
ного реєстру та єдиної інформаційної системи МВС, а також структура та формат інфор-
маційних файлів, що передаються та приймаються, встановлюються Мінцифри та МВС.

Інформаційна взаємодія Порталу Дія, Єдиного державного демографічного реєстру 
та єдиної інформаційної системи МВС здійснюється в режимі реального часу інформа-
ційно-телекомунікаційними засобами із застосуванням засобів технічного та криптогра-
фічного захисту інформації відповідно до Закону України «Про захист інформації в ін-
формаційно-телекомунікаційних системах».

15. Кваліфіковані сертифікати електронного підпису Смарт-Дія можуть використову-
ватися в інформаційно-телекомунікаційних системах надання електронних послуг, в яких 
відповідно до законодавства повинен застосовуватися кваліфікований електронний під-
пис, якщо за результатами оцінки ризиків від використання таких сертифікатів не вияв-
лено загроз для безпеки інформації в зазначених інформаційно-телекомунікаційних сис-
темах, а також електронних послуг, що надаються із застосуванням відповідних систем.

У разі виявлення вразливості, яка може створити загрози для безпечного застосуван-
ня схеми електронної ідентифікації з використанням віддалених кваліфікованих електро-
нних підписів Смарт-Дія, власники та/або розпорядники інформаційно-телекомунікацій-
них систем надання електронних послуг, в яких використовуються кваліфіковані серти-
фікати електронного підпису Смарт-Дія, повинні повідомити Мінцифри та Адміністрацію 
Держспецзв’язку про виявлену вразливість не пізніше ніж протягом доби з моменту, ко-
ли їм стало відомо про неї.

У разі коли за результатами аналізу інформації про виявлену вразливість буде під-
тверджено існування загроз для безпечного застосування схеми електронної ідентифі-
кації з використанням віддалених кваліфікованих електронних підписів Смарт-Дія, Мін-
цифри невідкладно повідомляє про це усіх власників та/або розпорядників інформацій-
но-телекомунікаційних систем надання електронних послуг, в яких використовуються 
кваліфіковані сертифікати електронного підпису Смарт-Дія.

16. Надавач зберігає:
підтверджені ідентифікаційні дані та фотозображення особи, створене нею за до-

помогою мобільного додатка Порталу Дія під час ідентифікації згідно з вимогами 
пункту 4 цього Порядку, — протягом визначеного законом строку загальної позовної 
давності з дня, наступного за днем закінчення строку використання підтверджених 
ідентифікаційних даних для надання послуги з формування кваліфікованого серти-
фіката електронного підпису Смарт-Дія;

фотозображення особи, створені нею за допомогою мобільного додатка Порта-
лу Дія під час ідентифікації згідно з вимогами пункту 12 цього Порядку, — протягом 
визначеного законом строку загальної позовної давності з дня, наступного за днем 
створення відповідних фотозображень.

17. До складу документованої інформації на папері, яка передається надавачем 
до центрального засвідчувального органу, не включаються сформовані кваліфікова-
ні сертифікати електронного підпису Смарт-Дія та їх реєстри.

18. Кваліфіковані електронні довірчі послуги, пов’язані з використанням відда-
леного кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія, надаються підписувачам 
безоплатно.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 2 вересня 2020 р. № 785
ЗМІнИ, 

що вносяться до Положення про єдиний державний  
веб-портал електронних послуг

1. Пункт 5 доповнити підпунктом 11 такого змісту:
«11) забезпечення віддаленої ідентифікації фізичних осіб (без їх особистої присут-

ності) за допомогою мобільного додатка Порталу Дія (Дія) з метою безоплатного на-
дання кваліфікованих електронних довірчих послуг, пов’язаних з використанням від-
даленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія;».

2. Абзац восьмий пункту 3 додатка 1 до Положення замінити абзацами такого 
змісту:

«перелік підстав для відмови у наданні послуги;
відомості про порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб, 

уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги.».

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового  
засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Тютєрєв Олександр Миколайович, 16.04.1980 року наро-
дження, відповідно до вимог ст.ст. 297- 5, 323 КПК України викликається в 
судове засідання, що відбудеться 24 вересня 2020 року о 15 годині 00 хви-
лин в залі судових засідань № 233 Приморського районного суду м. Одеси 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як 
обвинувачений. 

Суддя С. М. Кічмаренко

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового  
засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Левенець Ігор Вікторович, який народився 16 травня 1981 
року у м. Бережани Тернопільської області, зареєстрований у м. Рівне, вул. 
Орлова, 40/304, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в 
судове засідання, яке відбудеться 24.09.2020 року об 11 годині 30 хвилин в 
залі судових засідань №231 Приморського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обви-
нувачений. 

Суддя Попревич в. М.

Повістка про виклик, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України
Обвинуваченому Фучіджи Ю. С., 14.07.1960 р.н., зареєстрованому за адресою: 

Одеська область, Арцизький район, с. Великий Кут, вул. Кутузова, 48-а, тимчасо-
во проживав за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, пр-т Миру, 15-б, кв. 
15, необхідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеться 23.09.2020 року об 11 
год 00 хв., за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд 
м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваче-
ного передбачені статтями 139, 323 КПК України.  

Суддя Коваленко в. М.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку  

спеціального судового провадження
 Обвинувачений Бабенко Олег Володимирович, 

28.08.1959 року народження, зареєстрований за адре-
сою: м. Одеса, вул. Адмірала Лазарєва, 47, кв. 20 від-
повідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викли-
кається в судове засідання, що відбудеться 21 вересня 
2020 року о 12 годині 00 хвилин в залі судових засідань  
№ 233 Приморського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засі-
данні як обвинувачений. 

Суддя С. М. Кічмаренко

Повістка про виклик, відповідно  
до вимог 297-5, 323 КПК України

 Обвинуваченому Немодрук Ігорю Володимирови-
чу, 14.08.1965р.н., зареєстрованому за адресою: Одесь-
ка область, м. Роздільна, пров. Шкільний, 22, кв.5, не-
обхідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеть-
ся 22.09.2020 року об 11 годині, за адресою: м Одеса, 
вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м Оде-
си, зал судових засідань №229. Поважні причини непри-
буття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передба-
чені статтями 139, 323 КПК України. 

Суддя Коваленко в. М.

Повістка про виклик, відповідно  
до вимог 297-5, 323 КПК України

Обвинуваченому Крилову Віктору Олександровичу,  
09.04 1987 р.н., проживаючому за адресою: Одеська область,  
м. Ізмаїл, вул. Івана Франка, 7, кв.146, необхідно з’явитися 
в судове засідання, яке відбудеться 22.09.2020 р. о 10 год. 
00 хв., за адресою: м Одеса, вул. Балківська, 33, Примор-
ський районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду перед-
бачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття об-
винуваченою передбачені статтями 139, 323 КПК України. 

Суддя Коваленко в. М.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку  

спеціального судового провадження
 Обвинувачений Работа В’ячеслав Анатолійович, 

06.02.1962 року народження, зареєстрований за адре-
сою: Одеська область, м. Ізмаїл, 1-й провулок Королен-
ка, 2, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК Украї-
ни викликається в судові засідання, що відбудуться 15 
вересня 2020 року о 10 годині 30 хвилин та 29 вересня 
2020 року о 10 годині 30 хвилин в залі судових засідань 
№ 233 Приморського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачений.

Суддя С. М. Кічмаренко

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
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Святошинський районний суд міста Києва викликає 
як обвинуваченого Федоркіна Сергія Івановича для роз-
гляду кримінального провадження з дозволом на здій-
снення спеціального судового провадження, внесено-
го до ЄРДР за № 42017010000000196 відносно Федор-
кіна Сергія Івановича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, 
що підготовче судове засідання відбудеться 23.09.2020 
об 11 год. 30 хв. в приміщенні Святошинського районно-
го суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 
142, зал судових засідань № 1.

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

 Суддя Новик В.П.

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
як обвинуваченого КУНЦЕВСЬКОГО Володимира Федо-
совича (к/п № 22018011000000011), у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України та повідомляє, що підготовче судове засідання 
та розгляд клопотання про здійснення спеціального су-
дового провадження відбудеться 15 вересня 2020 року 
о 10 годині 00 хвилин в приміщенні Святошинського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Яку-
ба Коласа, 27-а.

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

Суддя Дячук С.І.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Савенка Геннадія Олександровича, 13.07.1969 
року народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Джанкой, вул. Московська, в/ч А2306), у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 21 вересня 2020 року о 13 год. 45 хв. Явка до суду є 
обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні 
суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, 
під головуванням судді Колегаєвої С.В..

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Німетуллаєва Сейтумера 10.06.1952 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: Херсон-
ська обл., Генічеський район, смт Новоолексіївка, вул. 
Петровського, 162) у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч.1 ст.110 КК України у су-
дове засідання, яке відбудеться 21 вересня 2020 року  
о 10 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203, під го-
ловуванням судді Отвіновського П.Л.

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

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Ка-

ніщі Вікторію Валеріївну, 20.11.1969 року народження, як 

обвинувачену в судове засідання по кримінальному про-

вадженню № 42015110330000017, внесеному до ЄРДР 

13.03.2015 року за обвинуваченням Каніщі Вікторії Вале-

ріївни у вчиненні кримінального правопорушення, перед-

баченого ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, 

яке призначено на 16 год. 00 хв. 23 вересня 2020 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосов-

но обвинуваченої Каніщі Вікторії Валеріївни у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 

27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Суддя О.В. Мєлєшак

Печерський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Іванова Олександра Юрійовича, 06.01.1969 
р.н. (останні відомі місця проживання: м. Севастополь,  
вул. Маринеско, буд. 7. кв. 48; м. Севастополь, вул. Ма-
ринеско, буд. 19А, кв. 33) у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України, в підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 17 вересня 2020 року об 
11 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Печерського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, каб. 328, під 
головуванням судді Білоцерківця О.А.

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

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/413/2020 за обвинуваченням Базазієва Лен-
туна Романовича за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42016010000000194 від 05.09.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судовий розгляд по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 22 вересня 2020 року о 09:00 
в приміщенні Шевченківського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 03057, м. Київ. вул. Дегтярівська, 31 А, 
каб. 513.

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

Суддя Слободянюк П.Л.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться о 13 го-
дині 00 хвилин 21 вересня 2020 року в приміщенні суду 
за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 507 
обвинуваченого Аненка Олексія Миколайовича, 15 лип-
ня 1981 року народження, в рамках кримінального про-
вадження № 22018000000000025, внесеного до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань 22 січня 2018 року, 
за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч.4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, 
ч. 1 ст. 114 КК України.

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

Суддя Антонюк М.С.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

(для здійснення капіталізації за спрощеною процедурою)
Шановні акціонери!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 19355562, місцезнаходження 
товариства: 88000, м. Ужгород, вул. Ю.Гойди, 10) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акці-
онерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», які відбудуться 17 вересня 2020 ро-
ку о 10 год. 00 хв. за адресою місцезнаходження банку: 88000, м. Ужгород, вул. Ю.Гойди, 10 у приміщенні конфе-
ренц-залу (3 поверх).

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів: 09 год. 15 хв. 
Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів: 09 год. 45 хв.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів буде проводитись 17 вересня 2020 року з 09 год. 

15 хв. до 09 год. 45 хв. за адресою місцезнаходження банку: 88000, м. Ужгород, вул. Ю.Гойди, 10 у приміщенні кон-
ференц-залу (3 поверх).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», буде складено станом на 24 годину 11 вересня 2020 року.

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕС-
ТИЦІЙНИЙ БАНК»:

1. Обрання та оголошення складу Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах 
акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

3. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КО-
МЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів.

4. Про збільшення розміру статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК» шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за раху-
нок додаткових внесків.

5. Прийняття рішення про здійснення приватного розміщення акцій шляхом їх безпосередньої пропозиції існую-
чим акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Прийняття рішення про за-
твердження Рішення про приватне розміщення акцій (Додаток №1 до протоколу позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів від 17 вересня 2020 року №01-20/02) та переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій (До-
даток №2 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 17 вересня 2020 року №01-20/02).

6. Прийняття рішення про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийнят-
тя рішення про збільшення розміру статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ БАНК».

7. Прийняття рішення про затвердження Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

8. Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу банку (емітента), якому надаються повноваження 
щодо визначення ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими влас-
никами у процесі приватного розміщення простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

9. Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу банку, якому надаються відповідні повноважен-
ня для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КО-
МЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

10. Прийняття рішення про надання повноважень посадовим особам банку для організації та проведення при-
ватного розміщення простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, не розміщується на влас-
ному веб-сайті банку відповідно до вимог ст. 3 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіта-
лізації банків».

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів — належним 
чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу.

У загальних зборах акціонерів банку можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають пра-
во на таку участь, або їх представники. На загальних зборах акціонерів банку за запрошенням особи, яка скликує 
загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства 
та посадові особи банку незалежно від володіння ними акціями банку, представник органу, який відповідно до ста-
туту представляє права та інтереси трудового колективу. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів банку, складається станом на 24 го-
дину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитар-
ну систему України. 

На вимогу акціонера банк або особа, яка веде облік, права власності на акції банку, зобов’язані надати інфор-
мацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів банку. 

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів банку, після йо-
го складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах акціонерів банку встановлюється законом.
Представником акціонера на загальних зборах акціонерів банку може бути фізична особа або уповноважена осо-

ба юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 
Посадові особи органів банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів банку на 

загальних зборах акціонерів банку. 
Представником акціонера — фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерів банку може бути інша 

фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера — держави чи територіальної 
громади — уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-
який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган банку. 

Повідомлення акціонером відповідного органу банку про призначення, заміну або відкликання свого представ-
ника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електро-
нний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів банку, видана фізичною особою, по-
свідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчувати-

ся депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку поряд-
ку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів банку від імені юридичної особи ви-
дається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів банку може містити завдання щодо 
голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти яко-
го) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів банку представник пови-
нен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання що-
до голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм пред-
ставникам. 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціоне-
рів банку. 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загаль-
них зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представ-
ника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган банку, або взяти участь у загальних зборах 
особисто. 

У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той пред-
ставник, довіреність якому видана пізніше. 

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних 
зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Від дати публікації в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку та розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку про ринок цінних паперів, а також на власному веб-сайті повідомлення про проведення загальних зборів, до 
дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕС-
ТИЦІЙНИЙ БАНК» матеріали загальних зборів учасникам банку надаються для ознайомлення за місцезнаходжен-
ням Банку, за адресою: 88000, Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вулиця Гойди, 10 в приміщенні конфе-
ренц-залу, 3 поверх, в робочі дні з 8.00 години до 17.00 години.

Матеріали загальних зборів учасникам банку не надсилаються відповідно до вимог ст. 3 Закону України «Про 
спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

Матеріали, з якими ознайомлюються акціонери під час підготовки позачергових Загальних зборів акціонерів АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», а саме:

— Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів з проєктом рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до порядку денного;

— Проєкт Рішення про приватне розміщення акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ БАНК»;

— Проєкт переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕР-
ЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

— Проєкт Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
— Інформація щодо уповноваженого органу банку, якому надаються відповідні повноваження для організації та 

проведення приватного розміщення простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕС-
ТИЦІЙНИЙ БАНК» 

— Інформація про кандидатури посадових осіб банку, яким надаватимуться повноваження для організації та 
проведення приватного розміщення простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕС-
ТИЦІЙНИЙ БАНК»;

— Бюлетені для голосування.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами призначено В.о. Голо-

ви правління Калініченко Ідею Олексіївну.
З питань порядку денного та організаційних питань проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» звертатись до Начальника сектору депозитарної 
діяльності депозитарної установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Павло-
ва Олександра Юрійовича за адресою: м. Ужгород, вул. Л.Толстого,40, за телефоном 0312 61-98-30 та Адміністра-
тивного помічника Голови Наглядової ради Мерзи Ренати Іванівни за телефонами: 0312 64-36-66, 050 567 76 27.

В день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, за адресою місцезнаходження банку: 88000, м. Ужгород, вул. Ю.Гойди, 10 у приміщенні кон-
ференц-залу (3 поверх).

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів банк не має права вноси-
ти зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазна-
чених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. 

Банк до початку загальних зборів акціонерів у встановленому ним порядку зобов’язаний надавати письмові від-
повіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів ак-
ціонерів та порядку денного загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Банк мо-
же надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів банку не приймаються відповідно до вимог ст. 3 За-
кону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, банк розмістить 
на власному веб-сайті www.atcominvestbank.com інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ста-
ном на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загаль-
них зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»:

Загальна кількість акцій становить — 50 000 штук;
Кількість голосуючих акцій — 50 000 штук.

Додаткову інформацію акціонери АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» мо-
жуть отримати за номерами телефонів (0312) 61-98-04, 64-36-66.

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

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 10 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +8 +13 +23 +28 Черкаська +7 +12 +23 +28
Житомирська +7 +12 +21 +26 Кіровоградська +8 +13 +24 +29
Чернігівська +8 +13 +23 +28 Полтавська +8 +13 +23 +28
Сумська +7 +12 +22 +27 Дніпропетровська +8 +13 +24 +29
Закарпатська +7 +12 +20 +25 Одеська +13 +18 +25 +30
Рівненська +7 +12 +19 +24 Миколаївська +10 +15 +25 +30
Львівська +7 +12 +18 +23 Херсонська +11 +16 +24 +29
Івано-Франківська +6 +11 +19 +24 Запорізька +9 +14 +24 +29
Волинська +7 +12 +17 +22 Харківська +7 +12 +22 +27
Хмельницька +7 +12 +20 +25 Донецька +8 +13 +23 +28
Чернівецька +8 +13 +19 +24 Луганська +6 +11 +22 +27
Тернопільська +7 +12 +19 +24 Крим +12 +17 +23 +28
Вінницька +7 +12 +23 +28 Київ +11 +13 +24 +26

Укргiдрометцентр

Адміністративна колегія Північного міжобласного територіального від-

ділення АМКУ прийняла рішення від 28.07.2020 № 60/39-р/к про закрит-

тя провадження у справі № 74/60/79-рп/к.19. З детальним текстом рішен-

ня можна ознайомитись на офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням  

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

Втрачені документи:

— судновий білет, технічний талон, свідоцтво про придатність малого 

судна до плавання, технічний формуляр малого судна на човен «Аралія»  

№ б/н, бортовий номер ДАП-1650-К та посвідчення судноводія  

маломірного судна, видані на Ковальова А. А.,  

вважати недійсними.

Повістка про виклик, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України
 Повістка про виклик до суду обвинуваченого Плетньова Олексан-

дра Олеговича, 10.07.1985 р.н., зареєстрованого за адресою: Одеська об-
ласть, Біляївський район, м. Біляївка, вул. Гоголя, 21, відповідно до вимог  
ст. 297-5, 323 КПК України для участі в судовому засіданні з розгляду кримі-
нального провадження в порядку спеціального судового провадження сто-
совно Плетньова О.О., обвинуваченого у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 
ст.258-3 КК України, яке відбудеться 21.09.2020 року о 12 год. 00 хв., за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Оде-
си, зал судових засідань №229. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинува-
ченого передбачені статтями 139, 323 КПК України. 

Суддя Коваленко В.М.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження відносно Рогачова Дмитра Миколайовича, 09.06.1976 
року народження, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Рогачов Дми-
тро Миколайович, 09.06.1976 року народження, обвинувачений у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
відбудеться 15 вересня 2020 року о 10-45 год. в приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кивоноса, 25,  
під головуванням судді Курової О.І.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

ТОВ «Петров Двір» повідомляє, що 14.10.2020 року відбудуться  
позачергові Загальні збори учасників товариства.

Початок позачергових Загальних зборів учасників ТОВ «Петров Двір» 
призначено о 10:00. Місце проведення позачергових Загальних зборів учас-
ників ТОВ «Петров Двір» — Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Мака-
рова, 155Б.

Порядок денний позачергових Загальних зборів учасників ТОВ «Петров 
Двір»:

1.  Обрання Голови та секретаря Зборів.
2.  Про необхідність збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «Петров 

Двір» до ста тисяч гривень.
3. Про перерозподіл часток учасників в статутному капіталі ТОВ «Петров 

Двір».
4. Про внесення змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного 

капіталу та перерозподілом часток учасників ТОВ «Петров Двір» та затвер-
дження нової редакції статуту.

З пропозиціями щодо включення до порядку денного позачергових За-
гальних зборів учасників ТОВ «Петров Двір» додаткових питань та з метою 
ознайомлення з проектом статуту необхідно звернутись до директора ТОВ 
«Петров Двір» до 03.10.2020 року шляхом направлення листа поштою на 
юридичну адресу: 71001, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Макаро-
ва, 155Б.

Отримати додаткову інформацію можливо за телефоном - 
+380958304030.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО ,
відносно якого здійснювалось спеціальне досудове розслідування

Обвинувачений Вакал Максим Анатолійович, 09.09.1984 року народжен-
ня, уродженець м. Суми, громадянин України, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Суми, вул. Газети «Правда» ( Бельгійська), буд. 23, кв. 16, Вам не-
обхідно з’явитися на 12.10.2020 року об 11:30 год., 21.10.2020 року об 11:30 
год. та 02.11.2020 року об 11:30 год. до Зарічного районного суду м. Суми, 
вул. Академічна, 13, каб. 409, 4 пов. для проведення підготовчого судового 
засідання у складі головуючого судді Янголь Є.В. та суддів Сидоренко А.П.., 
Сибільов О.В. відносно Вакал Максима Анатолійовича за ч.2, 3, 4, 5 ст. 191, 
ч.1, 2 ст. 366 КК України.

Явка до суду Вакал М.А. обов’язкова. У разі неявки Вакал М.А. до су-
ду, з моменту опублікування повістки про виклик, останній вважається на-
лежним чином ознайомлений з її змістом, а кримінальне провадження бу-
де розглянуто без участі обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

До уваги осіб, які беруть участь у розгляді справи — Сидоренко Олек-
сандр Володимирович, 27.07.1970 р. народження, останнє місце проживан-
ня: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 127/1, кв.3.

Ковпаківський районний суд м. Суми оголошує про розгляд криміналь-
ного провадження № 592/9802/18 провадження 1кп/592/566/20 щодо Си-
доренка Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366, ч.4 ст.358 
КК України, щодо якого ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. 
Суми від 06.07.2018 р. надано дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування.

Судове засідання відбудеться у відкритому судовому засіданні у складі 
колегії суддів у приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми о 09.00 
год. 24.09.2020 року, який знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Першо-
травнева, 12, зал с/з 22, тел. (0542) 61-12-04

Адреса суду: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал с/з 22
Суддя І.М.Фоменко

09 жовтня 2020 року о 17 годині відбудуться загальні збори учасників 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Броварська меблева фабрика 
«Дружба» за адресою: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Залізнич-
на, б. 5, з порядком денним:

1. Внесення змін до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Броварська меблева фабрика «Дружба» (затвердження нової редакції ста-
туту).

2. Прийняття рішень щодо покращення фінансового становища Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Броварська меблева фабрика «Друж-
ба»

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні спеціального судового провадження
Обвинувачена Ніколенко Вікторія Петрівна, 12.10.1977 року народження, викликається об 

11:30 годині 16 вересня 2020 року до Куп’янського міськрайонного суду Харківської облас-
ті за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення під-
готовчого судового засідання у провадженні №1-кп/628/281/20 справа №628/165/17. Поваж-
ні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки 
неприбуття обвинуваченої передбачені статтями 139, 223 КПК України.

Суддя Шиховцова А.О.

02.09.2020 Національний банк України прийняв рішення про виключення з Державного  

реєстру фінансових установ такі фінансові установи:

1. ТОВ «ГРІН ФАКТОР» (код ЄДРПОУ 41685867), 

2. ТОВ «ФК «ПРАЙМ АЛЬЯНС»(код ЄДРПОУ 41677971).

 Вказані рішення було прийнято на підставі заяв вказаних фінансових установ.

Втрачений атестат про середню освіту, 

виданий в 1978 році  

середньою школою № 210 м. Києва  

на ім’я Макарської Алли Валентинівни,  

вважати недійсним.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/1570/2020 за обвинуваченням Новікова 
Андрія Вікторовича, за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, згідно Єдино-
го державного реєстру досудових розслідувань за № 42015020420000197 
від 14.07.2015.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідан-
ня по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 17 вересня 
2020 року о 09:00 у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва 
за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №508.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Хардіна О.П.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Марасанова Юрія Во-
лодимировича як обвинуваченого на 16 годину 30 хвилин 22 вересня 2020 
року у справі за обвинуваченням Марасанова Юрія Володимировича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 року «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу України) за адресою: м. Київ, вул. 
І. Сергієнка, 3, каб. 37.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Марченко М.В.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження відносно Лісовської Валентини Володимирівни, 
27.12.1949 року народження, обвинуваченої у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Лісовська 
Валентина Володимирівна, 27.12.1949 року народження, обвинувачена у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке відбудеться 15 вересня 2020 року о 09-30 год. в приміщенні 
Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима 
Кривоноса, 25, каб. 26, під головуванням судді Педенко А.М.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження відносно Панкова Миколи Олександровича, 
02.12.1954 року народження, обвинуваченого у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч. 5, 110 ч. 3, 27 ч. 4, 11 ч. 1, 27 ч. 5, 28 
ч. 2, 437 ч. 2 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Панков Мико-
ла Олександрович, 02.12.1954 року народження, обвинувачений у вчинен-
ні кримінальних правопорушеннь, передбачених ст.ст. 27 ч. 5, 110 ч. 3, 27 
ч. 4, 11 ч. 1, 27 ч. 5, 28 ч. 2, 437 ч. 2 КК України, яке відбудеться 15 вересня 
2020 року о 14:00 год. в приміщені Солом’янського районного суду м. Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, під головуванням суд-
ді Педенко А.М.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження відносно Булгакова Дмитра Віталійовича, обвинува-
ченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, 
ч. 4 ст.27 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч 1 ст. 437, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 
КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Булгаков 
Дмитро Віталійович, 20.10.1954 року народження, обвинувачений у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст.27 ч. 1 
ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 437, ч 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, яке 
відбудеться 15 вересня 2020 року о 14-45 год. в приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, 
каб. 9, під головуванням судді Курової О.І.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження відносно Федотенкова Олександра Миколайовича, 
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 
5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 
КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Федотенков 
Олександр Миколайович, 07.01.1959 р.н., обвинувачений у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 
1 ст. 111; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, яке відбудеться 17 ве-
ресня 2020 року об 11-00 год. в приміщенні Солом’янського районного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 4, під головуванням 
судді Криворот О.О.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Блейз Ірину Геннадіїв-
ну, 21 лютого 1978 р.н., як обвинувачену в підготовче судове засідання по 
кримінальному провадженню № 42016000000002390, внесеного до ЄРДР 
14.09.2016 року відносно Блейз Ірини Геннадіївни у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено підготовче судове за-
сідання на підставі обвинувального акта у кримінальному провадженні, за 
яким висунуте обвинувачення Блейз Ірині Геннадіївні у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст.111 КК України у відкритому су-
довому засіданні на 12 год. 00 хв. 16 вересня 2020 року, про що повідоми-
ти зацікавлених осіб. 

Суддя В.В. Бугіль

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Кулішову Андрію Сергійовичу, 01.11.1980 
року народження (Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Бородіна, буд.2, 
кв.126), необхідно з’явитися 14 вересня 2020 року о 09 годині, 16 вересня 2020 року 
о 09 годині, а також 18 вересня 2020 року о 09 годині до прокурора відділу прокура-
тури Автономної Республіки Крим Чернишенка П.О. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 
24, для участі у проведенні допиту як підозрюваного та інших слідчих та процесуаль-
них діях у кримінальному провадженні №42016010000000084 від 12.05.2016 за озна-
ками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 151, 
ч. 1 ст. 353, ч. 1 ст. 438 КК України, в межах якого Кулішову А.С. повідомлено про під-
озру за ч. 1 ст. 438 КК України.

Розшукуються спадкоємці громадянина Кулікова Анатолія 
Олексійовича, 06 травня 1942 року народження, померлого 18 
березня 2020 року в м. Донецьку. Спадкоємцям, які мають на-
мір прийняти спадщину після померлого Кулікова Анатолія Олек-
сійовича, необхідно звернутися у строк до 30 вересня 2020 ро-
ку до приміщення, що є робочим місцем приватного нотаріу-
са Бердянського міського нотаріального округу Запорізької об-
ласті Бондаренко Є.Д. за адресою: 71118, Запорізька область, 
місто Бердянськ, вулиця Шмідта/проспект Праці, 3/45, офіс 19. 
Тел.: 006153)4-60-05; (068)314-73-86.
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