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  КАБІнЕт МІнІСтРІВ УКРАЇни
пОСтАнОВА 

від 6 травня 2020 р. № 373 
Київ

Про внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України щодо 

застосування кваліфікованого електронного 
підпису членами наглядових рад

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 6 травня 2020 р. № 373

ЗМІнИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 37 положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства 
«Експортно-кредитне агентство», затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 7 лютого 2018 р. № 65 «питання утворення Експортно-кредитного агентства» 
(Офіційний вісник України, 2018 р., № 16, ст. 556), слова «електронного цифрового під-
пису» замінити словами «кваліфікованого електронного підпису».

2. У пункті 41 положення про наглядову раду державної установи «Фонд енерго-
ефективності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 
2018 р. № 142 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 797), слова «електронного 
цифрового підпису» замінити словами «кваліфікованого електронного підпису».

3. У пункті 36 положення про наглядову раду державного підприємства «Енерго-
ринок», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р.  
№ 145 «Деякі питання державного підприємства «Енергоринок» (Офіційний вісник 
України, 2018 р., № 23, ст. 800), слова «електронного цифрового підпису» замінити 
словами «кваліфікованого електронного підпису».

  КАБІнЕт МІнІСтРІВ УКРАЇни
пОСтАнОВА 

від 6 травня 2020 р. № 380 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про Міністерство юстиції України

Кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:
Внести до положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2014 
р., № 54, ст. 1455; 2015 р., № 6, ст. 127; 2016 р., № 2, ст. 110; 2019 р., № 69, ст. 2428,  
№ 82, ст. 2795), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАтВЕРДЖЕнО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 травня 2020 р. № 380

ЗМІнИ, 
що вносяться до Положення про Міністерство юстиції України

1. У пункті 3:
1) у підпункті 1 слова «, політики щодо функціонування електронної торгової сис-

теми» виключити;
2) у підпункті 4 слова «представництва інтересів держави у судах України,» замінити сло-

вами «самопредставництва Мін’юсту як органу державної влади, який у випадках, передбаче-
них законом, бере участь у справах та діє у судах України від імені та в інтересах держави, зо-
крема через територіальні органи Мін’юсту;»;

3) доповнити пункт підпунктами 41 і 42 такого змісту:
«41) забезпечення представництва та самопредставництва інтересів Кабінету Міністрів 

України у судах України у випадках, передбачених законом, зокрема через територіальні ор-
гани Мін’юсту;

42) забезпечення самопредставництва Мін’юсту як органу, якому надано право звертатися 
до суду в інтересах осіб, які не мають в Україні постійного місця проживання, під час розгля-
ду справ у судах України у випадках, передбачених Конвенцією про цивільно-правові аспекти 
міжнародного викрадення дітей;».

2. У пункті 4:
1) підпункти 25 і 34 виключити;
2) підпункт 54 викласти в такій редакції:
«54) бере участь у справах, діє в судах України від імені та в інтересах Кабінету Міністрів 

України (самопредставництво органу державної влади), зокрема через територіальні органи 
Мін’юсту;»;

3) доповнити пункт підпунктами 541 і 542 такого змісту:
«541) бере участь у справах, діє в судах України від імені та в інтересах держави у випадках, 

передбачених законом, зокрема через територіальні органи Мін’юсту;
542) представляє інтереси Кабінету Міністрів України у судах України;»;
4) у підпункті 56 слова «загальної юрисдикції» замінити словом «України»;
5) підпункт 60 після слів «звертається до суду з позовами» доповнити словами «та бере 

участь у справах», а після слів «Європейського суду з прав людини» — словами «, зокрема че-
рез територіальні органи Мін’юсту»;

6) у підпункті 8315: 
слова «з поданням» замінити словами «з позовом та бере участь у справі», а слова «із за-

явою» — словами «з позовом та бере участь у справі»;
після слів «у випадках, передбачених законом» доповнити словами «, зокрема через тери-

торіальні органи Мін’юсту»;
7) у підпункті 87 слова «забезпечує здійснення представництва інтересів осіб» замінити 

словами «звертається до суду з позовами та бере участь у справах в інтересах осіб», а сло-
ва «актами законодавства» — словами «актами законодавства, зокрема через територіаль-
ні органи Мін’юсту».

3. У пункті 5:
1) підпункт 33 викласти в такій редакції:
«33) забезпечує представництво, самопредставництво інтересів Мін’юсту в судах України, 

зокрема через територіальні органи Мін’юсту;»;
2) доповнити пункт підпунктом 36 такого змісту:
«36) забезпечує в межах повноважень, визначених у цьому положенні, самопредставни-

цтво інтересів Кабінету Міністрів України, Мін’юсту, зокрема як органу, який у передбачених 
законом випадках бере участь у справах та діє у судах України від імені та в інтересах держа-
ви, інших осіб, яке здійснюється без окремого доручення керівника державними службов-
цями самостійних структурних підрозділів апарату Мін’юсту відповідно до положень, що за-
тверджуються наказом Міністра, а також без окремого доручення керівника — державними 
службовцями структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту відповідно до поло-
жень, що затверджуються наказом керівника відповідного територіального органу Мін’юсту;».

4. пункт 12 доповнити підпунктами 125 і 126 такого змісту:
«125) забезпечує організацію науково-методичного забезпечення судово-експертної діяль-

ності та організаційно-управлінські засади діяльності науково-дослідних установ судових екс-
пертиз Мін’юсту, призначає на посаду керівників таких установ, зокрема на конкурсних заса-
дах в порядку, визначеному Мін’юстом, звільняє їх з посади, приймає рішення щодо їх зао-
хочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, вносить подання щодо представ-
лення їх в установленому порядку до відзначення державними нагородами України;

126) призначає на посаду та звільняє з посади керівників закладів післядипломної осві-
ти, що належать до сфери управління Мін’юсту та забезпечують підвищення рівня професій-
ної компетентності державних службовців, приймає рішення про необхідність проведення 
конкурсного відбору на зазначені посади в порядку, визначеному Мін’юстом, приймає 
рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, вно-
сить подання щодо представлення їх в установленому порядку до відзначення держав-
ними нагородами України;».

  КАБІнЕт МІнІСтРІВ УКРАЇни
пОСтАнОВА 

від 20 травня 2020 р. № 382 
Київ

Про внесення змін у додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 27 липня 2011 р. № 804 
Кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:
Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р.  

№ 804 «Деякі питання надання платних послуг науково-дослідними установами судо-
вих експертиз Міністерства юстиції» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 57, ст. 2296;  
2012 р., № 71, ст. 2867; 2018 р., № 90, ст. 2976) такі зміни:

абзац четвертий після слів «Законом України «про судову експертизу» доповнити 
словами «, а також стажування іноземців та осіб без громадянства»;

абзац шостий викласти в такій редакції:
«підготовка, видання та розповсюдження методичних, науково- методичних, науко-

вих, науково-технічних видань, друкованих та електронних періодичних видань»;
доповнити додаток абзацом такого змісту:
«підвищення кваліфікації фахівців». 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІнЕт МІнІСтРІВ УКРАЇни
пОСтАнОВА 

від 20 травня 2020 р. № 388 
Київ

Деякі питання органів фінансового контролю
Кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:
1. Відмінити рішення про реорганізацію Державної аудиторської служби.
2. Ліквідувати Офіс фінансового контролю.
3. Утворити комісію з ліквідації Офісу фінансового контролю.
Затвердити головою зазначеної комісії заступника Голови Державної аудиторської 

служби Солянік Юлію Валеріївну.
Голові комісії:
затвердити персональний склад комісії;
забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією Офісу фінансового конт-

ролю;
поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про результати 

проведеної роботи.
4. Установити, що забезпечення діяльності Державної аудиторської служби у  

2020 році здійснюється в межах видатків, передбачених Офісу фінансового контролю.
5. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
6. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з 

переліком, що додається.
7. Міністерству фінансів в установленому порядку подати у місячний строк Кабіне-

тові Міністрів України пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що ви-
пливають із цієї постанови, та привести власні нормативно-правові акти у відповідність 
із цією постановою.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАтВЕРДЖЕнО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 травня 2020 р. № 388

ЗМІнИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 
«Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територі-
альних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів» (Офі-
ційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2020 р., № 23,  
ст. 879) позицію

«Офіс фінансового контролю 800 800 1512 1512»
замінити такою позицією:

«Держаудитслужба 594 561 2708 2656».
2. У розділі II та пункті 12 розділу III схеми спрямування і координації діяльності цен-

тральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних чле-
нів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
10 вересня 2014 р. № 442  «про оптимізацію системи центральних органів виконав-
чої влади» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2019 р., № 86, ст. 2898,  
№ 100, ст. 3362), слова «Офіс фінансового контролю» замінити словами «Державна ау-
диторська служба України».

ЗАтВЕРДЖЕнО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 травня 2020 р. № 388
ПЕрЕЛІК 

актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. постанова Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. № 184 «про затвер-

дження положення про Офіс фінансового контролю» (Офіційний вісник України,  
2020 р., № 23, ст. 846).

2. постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 182 «Деякі питан-
ня органів державного фінансового контролю» (Офіційний вісник України, 2020 р.,  
№ 23, ст. 879).

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 113 «про утво-
рення комісії з реорганізації Державної аудиторської служби».

  КАБІнЕт МІнІСтРІВ УКРАЇни
пОСтАнОВА 

від 13 травня 2020 р. № 391 
Київ

Про утворення Координаційного центру  
з питань трансформації вугільних регіонів 

України
Кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє: 
1. Утворити Координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів Укра-

їни у складі згідно з додатком.
2. Затвердити положення про Координаційний центр з питань трансформації вугіль-

них регіонів України, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 13 травня 2020 р. № 391
СКЛаД  

Координаційного центру з питань трансформації  
вугільних регіонів України

прем’єр-міністр України, голова Координаційного центру
Міністр розвитку громад та територій, заступник голови Координаційного центру
Міністр енергетики та захисту довкілля
перший заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Заступник Міністра соціальної політики
Заступник Міністра фінансів 
Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Заступник Міністра освіти і науки
Заступник Міністра інфраструктури 
представник Фонду державного майна 
представник Офісу президента України (за згодою)
Голова Волинської облдержадміністрації
Голова Дніпропетровської облдержадміністрації
Голова Донецької облдержадміністрації
Голова Луганської облдержадміністрації
Голова Львівської облдержадміністрації
Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комуналь-

них послуг (за згодою)
перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та 

житлово-комунальних послуг (за згодою)
Голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верхо-

вної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (за згодою)
Голова підкомітету з питань вугільної промисловості Комітету Верховної Ради України 

з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (за згодою)
Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (за згодою)
перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (за зго-

дою)
Голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місце-

вого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (за згодою)
Голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури (за 

згодою)
представники всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування (за згодою)
представники Спільного представницького органу сторони роботодавців на націо-

нальному рівні (за згодою)
представники Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських 

об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
представники профспілок шахтарських колективів (за згодою)
представники вугледобувних підприємств державного та приватного секторів (за 

згодою)
ЗАтВЕРДЖЕнО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 13 травня 2020 р. № 391

ПОЛОЖЕння 
про Координаційний центр з питань трансформації  

вугільних регіонів України
1. Координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів України (далі — 

Координаційний центр) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Мі-
ністрів України, утвореним з метою забезпечення узгодження дій центральних та міс-
цевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, уста-
нов та організацій для визначення (вироблення) пріоритетів політики трансформації ву-
гільних регіонів.

2. Координаційний центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами Укра-
їни, а також указами президента України та постановами Верховної Ради України, при-
йнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів Украї-
ни та цим положенням.

3. Основними завданнями Координаційного центру є:
сприяння забезпеченню узгоджених дій державних органів щодо визначення пріо-

ритетів та удосконалення політики трансформації вугільних регіонів;
сприяння забезпеченню узгоджених дій державних органів з представниками галу-

зевих всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій 
роботодавців, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та наукових 
установ на національному рівні щодо удосконалення політики трансформації вугіль-
них регіонів;

підвищення ефективності діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування щодо визначення пріоритетів та удосконалення політики трансформа-
ції вугільних регіонів;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що ви-
никають під час формування та реалізації політики трансформації вугільних регіонів;

сприяння у підготовці (розробленні) проектів з трансформації вугільних регіонів з 
визначенням джерел їх фінансування, сприяння реалізації таких проектів.

4. Координаційний центр відповідно до покладених на нього завдань:
проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації по-

літики трансформації вугільних регіонів;
бере участь у розробленні нормативно-правових актів з питань трансформації ву-

гільних регіонів;
розглядає проекти Концепції та Державної програми з трансформації вугільних регі-

онів України, інші проекти нормативно-правових актів із зазначених питань;
розглядає пропозиції органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

та інших заінтересованих сторін щодо вирішення актуальних питань трансформації ву-
гільних регіонів;

подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи реко-
мендації та пропозиції.

5. Координаційний центр має право:
отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інфор-
мацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів ви-
конавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 
(за погодженням з їх керівниками), а також галузевих експертів (за згодою);

утворювати у разі потреби для виконання покладених на нього завдань постійні або 
тимчасові робочі групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.
6. Координаційний центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самовряду-
вання, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

7. посадовий склад Координаційного центру затверджує Кабінет Міністрів України.
персональний склад Координаційного центру затверджує його голова.
8. Голова Координаційного центру:
здійснює загальне керівництво та забезпечує організацію роботи Координаційного 

центру;
скликає засідання Координаційного центру;
головує на засіданнях Координаційного центру.
9. Формою роботи Координаційного центру є засідання, які проводяться за рішен-

ням його голови.
Засідання Координаційного центру веде голова, а в разі його відсутності — заступ-

ник голови за його дорученням.
Засідання Координаційного центру вважається правоможним, якщо на ньому при-

сутні більш як половина його членів.
Організаційне забезпечення засідання Координаційного центру здійснюється секре-

тарем, який призначається головою.
Голова Координаційного центру може прийняти рішення про проведення засідан-

ня Координаційного центру у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відпо-
відних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Координаційно-
го центру в такому режимі у засіданні Координаційного центру. У зазначеному засідан-
ні беруть участь члени Координаційного центру, а також інші особи, які визначені голо-
вою Координаційного центру.

10. на своїх засіданнях Координаційний центр розглядає пропозиції та рекомендації 
з питань, що належать до його компетенції.

пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало 
більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційного центру.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується го-

ловуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Координаційного цен-
тру та Кабінетові Міністрів України.

Член Координаційного центру, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може 
викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. пропозиції та рекомендації Координаційного центру можуть бути реалізовані 
шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган 
виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ко-
ординаційного центру здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.
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Викликається обвинувачений Соколов Денис 

Сергійович, 28.12.1986 р.н., до Печерського ра-

йонного суду м. Києва 04 червня 2020 року об 

11-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Володимир-

ська 15, каб. 302, суддя Смик С. І., для участі в 

підготовчому судовому засіданні з розгляду кри-

мінального провадження за обвинуваченням Со-

колова Д. С. за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування 

Підозрюваний Гнилицький Антон Валерійович, 
12.02.1985 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
290, 2975 КПК України, повідомляється про завершен-
ня 22 травня 2020 року досудового розслідування  у 
кримінальному провадженні №22016200000000022 від 
18.08.2016 року за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 
КК України та про надання доступу до матеріалів кри-
мінального провадження відповідно до ст. 290 КПК 
України. З матеріалами кримінального провадження 
Ви можете ознайомитись з 14 год. 00 хв. 22.05.2020 у  
слідчому відділі УСБУ в Сумській області за адресою:  
м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 32, каб. №19к  
(тел. 0542-687-448, слідчий в ОВС Красняк В. С.).

 ЗАПРОШЕННЯ НА ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Кредитна спілка «Центр фінансових послуг» повідомляє про скликання чер-

гових загальних зборів, які відбудуться 23.06.2020 року за адресою:  Київська 
область, смт Володарка, вул.Кооперативна 20, в Районному будинку культури 
об 11.00. Реєстрація учасників загальних зборів проводитиметься з 10.00 до 
10.45. Пропозиції до порядку денного приймаються в письмовому вигляді за 
адресою місцезнаходження спілки до 18.06.2020р. включно.

Порядок денний:
1. Затвердження порядку денного загальних зборів.
2. Затвердження звіту спостережної ради.
3. Затвердження звіту правління.
4. Затвердження звіту кредитного комітету.
5. Затвердження висновку ревізійної комісії.
6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звіт-

ність спілки за 2019 рік.
7. Затвердження результатів діяльності та річної звітності спілки за 2019 рік.
8.  Порядок розподілу доходів за 2019 рік.
9. Розгляд бюджету спілки на 2020 фінансовий рік.
10. Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвер-

дження достовірності та повноти річної звітності спілки за 2020 рік.
11. Переобрання членів спостережної ради.
12. Переобрання членів ревізійної комісії.
13. Звіт спостережної ради про виключення членів спілки за порушення ста-

туту.
14. Про зміну місцезнаходження кредитної спілки.
15. Внесення змін та затвердження в новій редакції статуту.
16. Внесення змін та затвердження в новій редакції Положення про спосте-

режну раду.
17. Внесення змін та затвердження в новій редакції Положення про реві-

зійну комісію.
18. Внесення змін та затвердження в новій редакції Положення про прав-

ління.
19. Внесення змін та затвердження в новій редакції Положення про кредит-

ний комітет.
20. Внесення змін та затвердження в новій редакції Порядку розподілу до-

ходів та покриття збитків.

Святошинський районний суд міста Києва 
викликає як обвинувачених:

ЗІНЧЕНКА Сергія Павловича, АБРОСЬКІНА 
Павла Михайловича та ЯНІШЕВСЬКОГО Олега 
Вікторовича (к/п № 42014000000000709), об-
винувачених у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 258;  
ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2  
ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2  
ст. 115; ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 263 КК України, для 
розгляду кримінального провадження та повідо-
мляє, що судовий розгляд по суті відбудеться: 
04.06.2020 р. о 12°° год. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 6-а (або 
зал № 3)

(У зв’язку із можливою зміною адреси Свя-
тошинського районного суду м. Києва проси-
мо слідкувати за оголошеннями на офіційному 
веб-порталі https://sv.ki.court.gov.ua/sud2608/ 
або звертатись до секретаря судового засідан-
ня за моб.тел. (063)-42-555-97)

У разі неявки обвинувачених до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинувачених в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя Дячук С. І.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування 
 Підозрюваний Василенко Олег Миколайо-

вич, 15.04.1963 року народження, зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Макіївка, 
м-н Сонячний, буд. 11, кв. 175, Вам необхідно 
з’явитися на 14 год. 00 хв. 25 травня 2020 ро-
ку в каб. № 301 слідчого відділу 2-го управління  
(з дислокацією у м. Маріуполь Донецької об-
ласті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях  до  слідчого в ОВС Деркача О. М. за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Ар-
хітектора Нільсена, 33, для відкриття та озна-
йомлення із матеріалами кримінального прова-
дження, вручення Вам письмового повідомлен-
ня про підозру, обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні №22018060000000028, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань 26.07.2018 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 
ст. 260 КК України, у порядку ст. 290 КПК Украї-
ни при здійсненні спеціального досудового роз-
слідування.

У разі неприбуття на виклик або ухилення від 
явки на виклик настають наслідки, передбачені 
ст.139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового 

розслідування)
Підозрюваний Мірошніченко Сергій Миколайович, 

25.10.1969 року народження, зареєстрований за адресою: 
вул. ЛДАУ, 27, кв. 140, м. Луганськ, на підставі ст.ст. 133, 
135, 2975 КПК України, Вам необхідно з’явитись до старшо-
го слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби без-
пеки України в Житомирській області Федоренка С. В., за  
адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, 
тел. (0412)405-279, для участі у слідчих та процесуальних ді-
ях у кримінальному провадженні № 12014050500001449 від 
01.08.2014 як підозрюваний у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 2583, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 258, п.п. 1, 5, 12 ч. 2  
ст. 115 КК України, о 12.00 27.05.2020 (для отримання пись-
мового повідомлення про підозру, допиту, впізнання та ін-
ших процесуальних дій). Нагадуємо про обов’язок заздале-
гідь повідомити про неможливість з’явлення. Поважні при-
чини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 
138, 139 КПК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового 

розслідування)
Підозрюваний Дементьєв Андрій Андрійович, 23.10.1993 

року народження, зареєстрований за адресою: вул. Жуков-
ського, буд. 31, кв. 2, м. Одеса, на підставі ст.ст. 133, 135, 
2975 КПК України, Вам необхідно з’явитись до старшо-
го слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби без-
пеки України в Житомирській області Федоренка С. В., за  
адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, 
тел. (0412)405-279, для участі у слідчих та процесуальних 
діях у кримінальному провадженні № 12014050500001449 
від 01.08.2014 як підозрюваний у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 3 ст. 258, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК 
України, об 11.00 27.05.2020 (для отримання письмового по-
відомлення про підозру, допиту, впізнання та інших проце-
суальних дій). Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідо-
мити про неможливість з’явлення. Поважні причини та на-
слідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК 
України. 

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого: Півня Артема Миколайовича  
(к/п № 42016200350000049), обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Укра-
їни для розгляду кримінального провадження та повідо-
мляє, що судовий розгляд по суті відбудеться: стосов-
но Півня A. M. 01.06.2020 р. о 09 год. 00 хв. в приміщен-
ні Святошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Жилянська, 142.

Півень A. M. повідомляється про те, що ухвалою суду 
від 10.04.2019 р. прийнято рішення про здійснення сто-
совно нього спеціального судового провадження.

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.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Плотницького Ігоря Венедиктовича, 
24.06.1964 року народження (останнє відоме місце 
проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв.69) 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146, ч.2 
ст.258, ч. 3 ст.332 КК України у судове засідання, яке 
відбудеться 02.06.2020 р. о 16 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,  
каб. 301, під головуванням судді Павленко О. О.

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

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Резуніка Степана Вікторовича, 29.03.1984 р.н., 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 260 ч.2 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання ви-
кликається Резунік Степан Вікторович, 29.03.1984 
р.н., обвинувачений у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 260 ч. 2 КК Украї-
ни, яке відбудеться 29 травня 2020 року о 12-30 год. 
в приміщенні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, 
каб. 26, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченого Янченка Івана Микола-
йовича для розгляду кримінального провадження, 
внесеного до ЄРДР за № 42017010000000093 від-
носно Янченка Івана Миколайовича, обвинувачено-
го у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України та повідомляє, що підготовче судове засі-
дання відбудеться 04.06.2020 року о 09 год. 00 хв. 
в приміщенні Святошинського районного суду міс-
та Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142.

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

Суддя Скорін А. В.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/413/2020 за обвинуваченням Базазієва 
Лентуна Романовича за ознаками злочину, передба-
ченого за ч. 1 ст. 111 України.

Шевченківський районний суд м. Киева повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться: 03 червня 2020 
року о 09:30 в приміщенні Шевченківського район-
ного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. 
Деггярівська 31А, 513.

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

Суддя Слободянюк П. Л.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачену Градову Ольгу Григорівну для 
розгляду кримінального провадження, внесеного 
до ЄРДР за № 42016000000002707 відносно Градо-
вої Ольги Григорівни, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеться 
04.06.2020 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Жилянська, 142.

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

Суддя Скорін А. В.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження відносно Єжеля Михайла Броніславовича, 
19.10.1952 р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Єжель 
Михайло Броніславович, 19.10.1952 р.н., обвинувачений у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК Укра-
їни, яке відбудеться 05 червня 2020 року о 12.00 год. в приміщенні 
Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Мак-
сима Кривоноса, 25, каб. 31, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження. 

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження № 1-кп/761/214/2020 відносно Захожого Д. П. 
за ч. 5 ст. 368 КК України. Шевченківський районний суд м. Києва по-
відомляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримінальному про-
вадженню відбудеться: 1 червня 2020 року об 11:00 в приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31 А, 702.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Левицька Т. В.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Німетулла-
єва Сейтумера, 10.06.1952 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: Херсонська обл., Генічеський район, смт Новоолексіївка, вул. Петров-
ського, 162) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 110 КК України у судове засідання, яке відбудеться 29 травня 2020 року 
о 09 год.00 хв.

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

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

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.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 квітня 2020 р. № 502-р 
Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2  
до розпорядження  

Кабінету Міністрів України  
від 13 березня 2020 р. № 288

Внести зміни в додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 13 березня 2020 р. № 288 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропус-
ку через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідно-
го сполучення» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, ст. 975) — із зміна-
ми, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2020 р. 
№ 370, виклавши їх в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Із переліком пунктів пропуску, передбачених  
урядовим розпорядженням для тимчасового закриття,  

можна ознайомитися на сайті «УК».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 травня 2020 р. № 503-р 
Київ

Про внесення змін до пункту 1  
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 9 червня 2011 р. № 553
Внести зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 9 червня 2011 р. № 553 «Про національного координатора з питань реалі-
зації Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією» — із змінами, вне-
сеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. 
№ 479, від 3 липня 2013 р. № 483, від 22 березня 2017 р. № 189 та від 27 грудня  
2017 р. № 984, виклавши його в такій редакції:

«1. Установити, що Національним координатором з питань реалізації Стам-
бульського плану дій по боротьбі з корупцією Антикорупційної мережі для 
Східної Європи та Центральної Азії Організації економічного співробітництва та 
розвитку (далі — Координатор) є за посадою заступник Голови Національно-
го агентства з питань запобігання корупції, на якого відповідно до розподілу 
обов’язків, затвердженого Головою Національного агентства з питань запобі-
гання корупції, покладено координацію виконання міжнародних зобов’язань у 
сфері формування та реалізації антикорупційної політики.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 травня 2020 р. № 535-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Господарсько-

фінансовому департаменту Секретаріату 
Кабінету Міністрів України на 2020 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 
у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фі-
нансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на 2020 рік у загаль-
ному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 0414010 «Керівництво та 
управління у сфері статистики» на суму 2113,3 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 0414090 «Підготовка ка-
дрів у сфері статистики закладом вищої освіти та забезпечення діяльності його баз 
практики» на суму 2113,3 тис. гривень.

2. Забезпечити:
Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів Украї-

ни — погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпоря-
дження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-u-dodatki-1-i-2-do-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-13-bereznya-2020-r-288-502150420
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 23 ТРАВНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1 +6 +10 +15 Черкаська +1 +6 +10 +15
Житомирська +1 +6 +11 +16 Кіровоградська +1 +6 +10 +15
Чернігівська +1 +6 +9 +14 Полтавська +1 +6 +9 +14
Сумська +1 +6 +8 +13 Дніпропетровська +1 +6 +10 +15
Закарпатська +1 +6 +14 +19 Одеська +4 +9 +13 +18
Рівненська +1 +6 +12 +17 Миколаївська +3 +8 +11 +16
Львівська +1 +6 +13 +18 Херсонська +2 +7 +11 +16
Івано-Франківська +1 +6 +13 +18 Запорізька +1 +6 +10 +15
Волинська +1 +6 +13 +18 Харківська +1 +6 +9 +14
Хмельницька +1 +6 +12 +17 Донецька +1 +6 +11 +16
Чернівецька +1 +6 +13 +18 Луганська +1 +6 +10 +15
Тернопільська +1 +6 +12 +17 Крим +3 +8 +10 +15
Вінницька +1 +6 +11 +16 Київ +4 +6 +11 +13

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

10..15
1..6

10..15
1..6

10..15
1..6

11..16
3..8

13..18
1..6

гроза

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСОЦБУДІНВЕСТ» (надалі — «Замов-
ник-1»), в особі директора Омельянської Марини Володимирівни, яка діє на підставі Стату-
ту, та Приватне підприємство «Альтернатива плюс» (надалі — «Замовник-2»), в особі ди-
ректора Омельянської Марини Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, повідомляємо 
про таке:

передбачається будівництво багатофункціонального комплексу з приміщеннями кон-
грес-холу, прес-центру, медіа-центру та паркінгом по проспекту Академіка Глушкова, 5 у Го-
лосіївському районі  м. Києва (1 черга). Водопостачання, водовідведення, теплопостачання, 
електропостачання, дощова каналізація плануються від централізованих інженерних мереж 
міста, в межах діючих обсягів відповідних ТУ. Об’єкт не відноситься до екологічно небезпеч-
них, згідно з додатком Е ДБН А.2.2-1-2003. 

Вплив на геологічне середовище, водне середовище, ґрунти, мікроклімат, на рослинний 
та тваринний світ незначний. Викиди запроектованих джерел підземний автопаркінг міст-
кістю 240 машино-місць та відкриті автостоянки сумарною потужністю  219 машино-місць 
становитимуть:

Речовина Максимально секундний  
викид, г/с Валовий річний викид, т/рік

Діоксид азоту (NO2) 0,1966258333 0,076448124

Оксид вуглецю (CO) 1,76938175 0,687935624

Діоксид сірки (SO2) 0,0192716667 0,007492824

Сажа (C) 0,02258025 0,008779201

Аміак (NH3) 0,0000210433 0,00000818165

Метан (CH4) 0,0085581917 0,003327425

Оксид азоту (N2O) 0,0013800367 0,000536558

Вуглекислий газ (CO2) 27,1165075 10,54289812

Неметанові леткі органічні сполуки 0,3054121667 0,11874425

Бенз(а)пірен (C20H12) 0,00009775 0,0000380052

сумарно 29,43983619 11,44620831

Викиди забруднюючих речовин від об’єкту не створюють небезпечних концентрацій у ат-
мосфері в районі розташування, вплив об’єкту на атмосферне повітря в межах нормативів.

 Внаслідок реалізації проекту можливе утворення 1010,9345 т/рік твердих побутових від-
ходів, що передаються спеціалізованим організаціям. Завдяки використанню світлодіодних 
ламп відсутні ртутьвмісні відходи. Збір, збереження та вивезення відходів для знешкоджен-
ня виключає їх вплив на навколишнє середовище в районі розміщення об’єкту. 

Знесення зелених насаджень можливе лише після сплати компенсаційної вартості і отри-
мання відповідного ордеру згідно Постанови КМУ від 01.08 2006 р. № 1045 «Про затвер-
дження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах».

 Залишковий вплив всіх джерел впливу в межах нормативів.
З пропозиціями та зауваженнями просимо звертатися протягом місяця до Голосіївської 

РДА м. Києва за адресою: Голосіївський проспект, 42, Київ, 03039, телефон: 044 281 6666.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Назва і місцезнаходження об’єкта: «Реконструкція ПЛ 330 кВ Першотравнева — Дніпровська (Л263) (інв.№11369/07), Дніпровська 750 

— Кременчук (Л265) (інв.№10504), Дніпровська 750 — Прометей (Л266) (інв.№90506) з перезаведенням на ВРП 330 кВ ПС 750 кВ «Дніпров-
ська», Дніпропетровська область, Криничанський район».

2. Дані про планову діяльність: виробнича діяльність з передачі електроенергії.
Мета і шляхи здійснення планової діяльності: згідно з завданням на проектування проектом передбачено:
– ПЛ 330 кВ Дніпровська 750 — Кременчук (Л265) — встановлення 2-х нових опор №№1, 1а шифру У330-3в; монтування нових прово-

дів і тросів на ділянці від опори №1 до ПС 750 кВ «Дніпровська»; монтування вставки довжиною 25 м у ліву фазу проводу та у один трос в 
прогоні між опорами №№2-1;

– ПЛ 330 кВ Першотравнева — Дніпровська (Л263) — встановлення 2-х нових опор №№206, 207а шифру У330-3В+5; монтування нових 
проводів і тросів на ділянці від опори №206 до ПС 750 кВ «Дніпровська»; монтування вставки довжиною 25 м у всі фази проводу та у два 
троси в прогоні між опорами №№205-206;

– ПЛ 330 кВ Дніпровська 750 — Прометей (Л266) — встановлення 2-х нових опор №№180, 181а шифру У330-3В+5; монтування нових 
проводів на ділянці від опори №180 до ПС 750 кВ «Дніпровська».

Траса ПЛ 330 кВ Л263, Л265, Л266 проходить по території Криничанського району Дніпропетровської області.
3. Фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення 

надзвичайних екологічних ситуацій:
– виробнича діяльність з передачі електроенергії в нормальному та аварійному режимах не призводить до забруднення ґрунтів хімічними 

речовинами, в зв’язку з чим контроль за забрудненням ґрунтів в процесі експлуатації електричних мереж не виконується;
– при будівництві шкідливого впливу на флору і фауну не виникає.
4. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, а та-

кож заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів: викиди забруднюючих речовин та шу-
мові характеристики машин та механізмів, які використовуються при виконанні будівельних робіт, відповідають вимогам нормативів приро-
доохоронного законодавства України та екологічному стандарту ISO 14001. Відповідні розрахунки наведені в додатках.

5. Перелік залишкових впливів:
До переліку залишкових впливів можна віднести наявність демонтованих конструкцій та матеріалів, а також сміття, тара, мілкі відходи.
Проектом передбачено вивезення демонтованих металоконструкцій на склад Вільногірської лінійної дільниці Дніпропетровського РЕЦ 

(на території ПС Дніпровська 750) на відстань 2 км, залишки бетону від утилізації залізобетонних конструкцій вивозяться на звалище 
м. Вільногірська на відстань 12 км.

Територія монтажних майданчиків для виконання робіт своєчасно очищується від сміття, тари, мілких відходів, які збираються в контей-
нери або ящики. Просочений бензином обтиральний матеріал, збирається в спеціальну діжку з щільно закритою кришкою. Усі утворені від-
ходи за результатами виконання будівельних робіт складаються у місцях тимчасового зберігання відходів для їх подальшої передачі на ути-
лізацію відповідно до укладених зі спеціалізованими організаціями договорів.

6. Заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення: інформувати громадськість про пла-
нову діяльність, мету і шляхи її здійснення зобов’язується Проектувальник проекту (за дорученням Замовника).

7. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог 
екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої діяльності:

Замовник зобов’язується при здійсненні реконструкції дотримуватись проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколиш-
нього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планової діяльності.

8. Висновок: вплив на навколишнє середовище реконструйованих ділянок лінії електропередачі 330 кВ знаходиться в межах норми. Ре-
конструйовані ділянки ПЛ 330 кВ, з урахуванням прийнятих запобіжних заходів, можуть споруджуватись та вводитись в експлуатацію.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Москвіна Михай-
ла Михайловича, 15.09.1992 р.н., уродженця м. Києва, як обвинуваченого  
у кримінальному провадженні № 296/6241/19 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260  
КК України, в підготовче судове засідання під головуванням судді Аксьоно-
ва В.Є., яке призначено на 1 червня 2020 року о 10 год. 00 хв. та на 10 червня 
2020 року о 14 год. 00 хв., у приміщенні Корольовського районного суду м. 
Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (каб.106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бурлаку Олексан-
дра Максимовича, 18.02.1977 р.н., уродженця м. Бердичева Житомирської 
області, як обвинуваченого у кримінальному провадженні № 296/1955/16-к 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України в судове засідання під головуванням судді Ак-
сьонова В.Є., яке відбудеться 3 червня 2020 року о 12 год. 00 хв. у приміщен-
ні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, 
майдан Соборний, 1, зал 2-К (каб.106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Кредитна спілка «СуперКредит» повідомляє про скликання чергових загальних 

зборів, які відбудуться 23.06.2020 року за адресою: Київська область, смт Володарка,  
вул. Кооперативна, 20, в Районному будинку культури о 09.00 год. Реєстрація учасників 
загальних зборів проводитиметься з 8.00 до 8.45. Пропозиції до порядку денного при-
ймаються в письмовому вигляді за адресою місцезнаходження спілки до 18.06.2020р. 
включно.

Порядок денний:
1. Затвердження порядку денного загальних зборів.
2. Затвердження звіту спостережної ради.
3. Затвердження звіту правління.
4. Затвердження звіту кредитного комітету.
5. Затвердження висновку ревізійної комісії.
6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність спіл-

ки за 2019 рік.
7. Затвердження результатів діяльності та річної звітності спілки за 2019 рік.
8. Порядок розподілу доходів за 2019 рік.
8. Розгляд бюджету спілки на 2020 фінансовий рік.
9. Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження до-

стовірності та повноти річної звітності спілки за 2020 рік.
10. Переобрання членів спостережної ради.
11. Переобрання членів ревізійної комісії.
12. Звіт спостережної ради про виключення членів спілки за порушення статуту.
13. Про зміну місцезнаходження кредитної спілки.
14. Внесення змін та затвердження в новій редакції статуту.
15. Внесення змін та затвердження в новій редакції Положення про спостережну 

раду.
16. Внесення змін та затвердження в новій редакції Положення про ревізійну ко-

місію.
17. Внесення змін та затвердження в новій редакції Положення про правління.
18. Внесення змін та затвердження в новій редакції Положення про кредитний ко-

мітет.
19. Внесення змін та затвердження в новій редакції Порядку розподілу доходів та 

покриття збитків.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Балицький Євген Володимирович, 17.08.1982 р.н., зареєстрований за 
адресою: м. Антрацит Луганської області, вул. Комунальна, 2 — на підста-
ві ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам необхідно з’явитись 26.05.2020, 
27.05.2020 та 28.05.2020 о 10 годині до УСБУ у Хмельницькій області:  
м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, до слідчого Синявського М.А., 
р.т. (0382) 69-85-38, 65-72-73, для участі у слідчих, процесуальних діях та 
для виконання вимог ст. 290 КПК України — ознайомлення з матеріалами 
кримінального провадження № 22019240000000015 від 18.06.2019, в яко-
му Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими наступні бланки:
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників на-

земних транспортних засобів серія AO: 6673372, 6673536; серія AM: 7262082, 
7274942-7274944, 7275142-7275143, 7275147, 7295307, 7680995, 7711140, 
9197733, 9267020, 9267255, 9270783, 9313558; Зелена Картка Вся система, 
Азербайджан: 14941340-14941341,14941344-14941345; добровільне страхуван-
ня відповідальності за оплату наданих послуг під час поїздки за кордон: 2931947, 
2944253, 2975140, 3041171-3041172, 3041178-3041186, 3041188-3041190, 
3041192-3041203, 3041206-3041221, 3055761-3055776, 3055778-3055779, 
3055781, 3055786-3055791, 3055808, 3092159, 3109824-3109833, 3152301-
3152303, 3152329-3152333, 3152335-3152337, 3152343, 3190774, 3200089, 
3210999-3211000, 3211025, 3211032-3211042, 3211239-3211248, 3224272-
3224274, 3224281-3224283, 3224285-3224292, 3224296-3224313, 3224398-
3224400, 3266225, 3266436, 3280021, 3280093, 3280217, 3280233, 3280518, 
3284727-3284728, 3284739, 3284831.

Орджонікідзевський районний суд міс-
та Маріуполя (місто Маріуполь, проспект 
Перемоги, 6) розглядає кримінальне про-
вадження за обвинуваченням Шишкова Ві-
ктора Вікторовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Обвинувачений Шишков Віктор Вікто-
рович викликається на 29 травня 2020 ро-
ку о 09-15 годині до Орджонікідзевського 
районного суду міста Маріуполя Донецької 
області для участі в розгляді кримінально-
го провадження.

Головуючий суддя Костромітіна О.О.

ПОВІСТКА 
про виклик

Обвинувачена Тараканкова Ірина Михайлівна, 11 жовтня 
1971 року народження, на підставі ст.ст. 111, 134, 135, 314, 
абзацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК України викликається Артемів-
ським міськрайонним судом Донецької області для участі 
в статусі обвинуваченої в підготовчому судовому засідан-
ні кримінального провадження №22017050000000323 від 
7 грудня 2017 року за обвинуваченням Тараканкової Іри-
ни Михайлівни у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, яке відбудеться 
в залі судових засідань приміщення суду за адресою: До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 312, 2 черв-
ня 2020 року о 15-00 годині. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття обвинуваченої за викликом до суду перед-
бачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Погрібна Н.М.

Корольовський районний суд м. Житомира 
викликає Квасник Ганну Василівну, 1989 р.н., 
як обвинувачену в кримінальному проваджен-
ні № 296/8511/17 по обвинуваченню у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під голо-
вуванням судді Покатілова О.Б., в судові засі-
дання, що відбудуться 05 червня 2020 року о 
10-30 год. та 10 серпня 2020 року о 14-30 год. 
в приміщенні Корольовського районного суду 
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченої в судове засідання 
обов’язкова. У разі неявки обвинуваченої до 
суду оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в 
порядку спеціального судового провадження.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Удовіченка Олексія 
Олексійовича, 26.08.1981 р.н., як обвинуваченого у кримінальному прова-
дженні № 296/2603/20 по обвинуваченню у вчиненні кримінального право-
порушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням суд-
ді Покатілова О.Б., в підготовче судове засідання, що відбудеться 1 червня 
2020 року о 17-30 год. у приміщенні Корольовського районного суду м. Жи-
томира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
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