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Прокуратура АР Крим
після окупації півострова
активно працює,
захищаючи інтереси
України

Про реалізацію
експериментального
проекту «Національний
оператор на ринку
тютюнових виробів»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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ЦІНА ДОГОВІРНА

РОМАН АБРАМОВСЬКИЙ:
«Акція «Чисті береги»
покликана показати, що
кожен українець може
зробити великий
внесок в очищення
навколишнього
середовища».

Озброєні словом
на захисті правди
Фото з архіву редакції

ЦИТАТА ДНЯ

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів
про створення постійної інфраструктури прибирання

Rapid Trident
наближають до НАТО
ПАРТНЕРСТВО. На Яворівському полігоні на Львівщині почалися багатонаціональні військові навчання Rapid Trident — 2020.
«Я радий розпочати робочу поїздку на Львівщину саме з візиту до
міжнародного центру миротворчості та безпеки. Радий зустрітися
з українськими воїнами й нашими друзями — військовими армій
країн НАТО. Вітаю всіх вас із початком наймасштабніших міжнародних військових навчань», — наголосив Президент Володимир
Зеленський.
Навчання посилять оперативні можливості українського війська,
поліпшать рівень взаємосумісності між підрозділами та штабами
Збройних сил України, США та інших членів і партнерів НАТО. Тобто вони стануть важливим кроком на шляху євроатлантичної інтеграції України й містком передачі міжнародним колегам унікального бойового досвіду, здобутого ЗСУ від початку російської агресії
на Донбасі у 2014 році.
З 16 по 25 вересня на Львівщині, повідомляє УНІАН, перебуватимуть близько 4 тисяч військових із 10 країн. Залучатимуть
бронетехніку й проводитимуть навчальні стрільби зі стрілецької
зброї, здійснюватимуть польоти гелікоптери і літаки армійської
авіації тощо.

ЦИФРА ДНЯ

33 млн грн
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надійшло до держбюджету після
VI електронних торгів із продажу
спецдозволів на розроблення трьох
бурштинових ділянок

ДНІ Й РОКИ ПАМ’ЯТІ. У третю п’ятницю вересня в Україні

вшановують журналістів, які загинули, виконуючи службові
обов’язки

Поліпшена стратегія:
фінустанови змінять обличчя

РЕФОРМА. Упродовж п’яти років частку держави в банках буде знижено з 60 до 25 відсотків
Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»

Н

а початку вересня 2020 року Кабінет Міністрів України схвалив запропонований Мініс-

терством фінансів варіант стратегії реформування державного банківського сектору. Влада планує
впровадити для кожного банку,
який перебуває у власності держави, окрему стратегію. До 2025 ро-

ку буде знижено державну частку
в банківському секторі з 60 до 25%.
«Держава залишається відданою своїй меті: побудувати надійну конкурентоспроможну банківську систему. Нині, коли реформу

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080046

USD за28.1127
1 долар США

EUR за33.1744
1 євро

корпоративного управління банків державного сектору в Україні
фактично завершено, ми оновили
та посилили стратегічні принципи
реформування банків державного
сектору для забезпечення чітко-

встановлені Національним банком України на

RUB 3.7406
/ AU 54647.72
за 10 рублів

го розуміння цілей для нових наглядових рад і правління, досягнення яких від них очікує акціонер», — вважає заступник
міністра фінансів України
Юрій Драганчук.
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AG 755.32за 1 тройську
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ОГОЛОШЕННЯ
_____________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)
201912114957
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)
20202205346
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і
пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність.
Планованою діяльністю передбачається реконструкція складу ПММ машинно-тракторного парку СТОВ
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» з влаштуванням АГЗП за адресою: 07753, Київська обл., Яготинський р-н,
с. Фарбоване, вул. Піонерська, 75-а.
На території машинно-тракторного парку СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ», площею 4,8688 га, в ме
жах ділянки діючого складу ПММ влаштовується автомобільний газозаправний пункт стаціонарного типу
(АГЗП) для заправлення скрапленим вуглеводневим газом автомобілів, що облаштовані газобалонним обладнанням. Розміщення ємкості з газом наземне (об’ємом 5,6 м3) з паливо-приймальним вузлом СВГ та
встановлення паливо-роздавальної колонки «АСТРА-1-У». На реконструйованому складі ПММ передбачено: здійснювати прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: бензину, дизпалива та скрапленого вуглеводневого газу (СВГ). Розміщуватиметься 7 горизонтальних наземних резервуарів:
3 для бензину — з яких 2 об’ємом по 10 м3 та 1 об’ємом 12 м3, 3 для дизпалива, об’ємом по 75 м3 та 1 для
СВГ, об’ємом 5,6 м3 та 2 ПРК — одна дворукавна типу «Геркон» 0 КЕД-50-0,25-1-2 для бензину та дизельного пального та 1 «АСТРА-1-У» для СВГ. Злив палива з автоцистерни передбачено крізь герметичні зливні муфти. Резервуари обладнані дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями
для запобігання переповнення ємностей при зливі. При заправленні автомобілів через паливо-роздавальні колонки застосована система повернення парів з баку автомобілів в видаткові резервуари (рекуперація).
Планований річний обсяг використання палива по підприємству становить: бензину — 89000 л, дизельного палива — 1631000 л, скрапленого вуглеводневого газу — 130000 л.
Реконструкція складу ПММ з влаштуванням АГЗП передбачено на території існуючого машинно-тракторного парку СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ», що знаходиться за адресою: 07753, Київська обл., Яготинський р-н, с. Фарбоване, вул. Піонерська, 75-а. Реконструкція виконуватиметься на діючому об’єкті.
Розміщення комплексу на даній земельній ділянці відповідає її цільовому призначенню та вимогам протипожежних, санітарних та екологічних норм.

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і
пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність.
Планованою діяльністю передбачається будівництво складу паливо-мастильних матеріалів зі встановленням резервуарного парку та організованим місцем видачі пального СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ»
за адресою: 19714, Черкаська обл., Золотоніський район, с. Вознесенське, вул. Шевченка, будинок б/н.
Загальна площа земельної ділянки СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ», в межах якої знаходиться склад
паливо-мастильних матеріалів, складає 3,2641 га.
На території СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» передбачається будівництво складу паливо-мастильних
матеріалів зі встановленням резервуарного парку та організованим місцем видачі пального.
Після монтажних робіт передбачено здійснювати операції по вивантаженню, зберіганню та видачі дизельного пального, бензину та СВГ для потреб власного автотранспорту.
Розміщуватиметься 6 горизонтальних наземних резервуарів: 4 для дизпалива, об’ємом 50 м3 кожний,
2 для бензину, об’ємом 10 м3 кожний, встановлення 1 дворукавної паливо-роздавальної колонки типу
«Геркон» для бензину та дизельного пального; та установка моноблоку для заправлення автомобілів зрідженим газом типу ММС-5-10, що включає 2 наземні горизонтальні резервуари по 4,85 м3 кожний, насос
«HYDRO-VACUM» та паливо-роздавальну колонку типу «NOVA».
Злив палива з автоцистерни передбачено крізь герметичну зливну муфту. Резервуари обладнані дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення ємностей при зливі.
Номінальна річна потужність складу паливо-мастильних матеріалів складатиме 1630,664 м3 дизельного
пального, 100 м3 бензину та 225 м3 СВГ.
Будівництво складу паливо-мастильних матеріалів зі встановленням резервуарного парку та організованим місцем видачі пального передбачається на території СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ», що знаходиться за адресою: 19714, Черкаська обл., Золотоніський район, с. Вознесенське, вул. Шевченка, будинок б/н.
СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» використовує дану земельну ділянку для будівництва складу ПММ,
на підставі договору оренди землі 252/57-18 ДО від 05.12.2018 р. Кадастровий номер земельної ділянки
3,2641 га — 7121582004:06:003:0520.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ
КРАЙ», код ЄДРПОУ 25207363, місцезнаходження: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вулиця Обухова, будинок 52/3, контактний номер телефону (04737) 2-27-29
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності
фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення.
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, відділ оцінки впливу на довкілля, 03035,
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел.: (044) 206-31-40, (044) 248-23-43, Гладун Євгеній
Євгенійович, gladun@menr.gov.ua, OVD@menr.gov.ua
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме
результати оцінки впливу на довкілля.
Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планованої
діяльності, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, відділ оцінки впливу на довкілля,
Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ
КРАЙ», код ЄДРПОУ 25207363, місцезнаходження: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вулиця Обухова, будинок 52/3, контактний номер телефону (04737) 2-27-29
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності
фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення.
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, відділ оцінки впливу на довкілля, 03035,
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-40, (044) 248-23-43, Гладун Євгеній
Євгенійович, gladun@menr.gov.ua, OVD@menr.gov.ua
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,
нормативний документ, що передбачає його видачу)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме
результати оцінки впливу на довкілля.
Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планованої
діяльності, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, відділ оцінки впливу на довкілля,
Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування.
Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та
усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться:
Дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в
межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на
території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня
скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться____________________________________________________

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності.
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, відділ оцінки впливу на довкілля, 03035,
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-40, (044) 248-23-43, Гладун Євгеній
Євгенійович, gladun@menr.gov.ua, OVD@menr.gov.ua

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування.
Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та
усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться:
Дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в
межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на
території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня
скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).
Громадські слухання (другі) відбудуться____________________________________________________
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності.
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, відділ оцінки впливу на довкілля, 03035,
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел.: (044) 206-31-40, (044) 248-23-43, Гладун Євгеній
Євгенійович, gladun@menr.gov.ua, OVD@menr.gov.ua
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій.
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, відділ оцінки впливу на довкілля, 03035,
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-40, (044) 248-23-43, Гладун Євгеній
Євгенійович, gladun@menr.gov.ua, OVD@menr.gov.ua
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності.
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 120 аркушах та додатки.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне
від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними.
- СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ
КРАЙ»: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вулиця Обухова, будинок 52/3, контактний номер телефону (04737) 2-27-29, з 21.09.2020 р., пн-пт з 09-00 до 17-00, контактна особа Гайдамака Юрій Вікторович,
тел.: контактний номер телефону (04737) 2-27-29;
- Фарбованська сільська рада: 07753, Київська обл., Яготинський район, село Фарбоване, вул. Піонерська, буд. 10, з 21.09.2020, пн-пт з 09-00 до 17-00, контактна особа Житник Олена Іванівна, тел.: (04575)34-5-85.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,
нормативний документ, що передбачає його видачу)

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій.
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, відділ оцінки впливу на довкілля, 03035,
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-40, (044) 248-23-43, Гладун Євгеній
Євгенійович, gladun@menr.gov.ua, OVD@menr.gov.ua
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності.
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 151 аркушах та додатки.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне
від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними.
- СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ
КРАЙ»: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вулиця Обухова, будинок 52/3, контактний номер телефону (04737) 2-27-29, з 21.09.2020 р., пн-пт з 09-00 до 17-00, контактна особа Гайдамака Юрій Вікторович, тел.: контактний номер телефону (04737) 2-27-29;
- Вознесенська сільська рада: 19741, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Вознесенське, вул. Центральна, 21, з 21.09.2020, пн-пт з 09-00 до 17-00, контактна особа Титаренко Олександр Васильович,
тел.: (04737)-95-2-31.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
(код ЄДРПОУ 19355562, 88000, м. Ужгород, вул. Юрія Гойди,10)
Повідомлення про можливість реалізації
переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються.
Повна назва товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
Скорочена назва товариства : АТ «КОМІНВЕСТБАНК»
Код за ЄДРПОУ: 19355562
Місцезнаходження товариства: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Ю. Гойди, 10.
Телефон/факс: (0312) 619804, (0312) 619830
Розмір статутного капіталу: 250 000 000,00 гривень (Двісті п’ятдесят мільйонів
гривень)
Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК», на
яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та про приватне розміщення: 17 вересня 2020 року за № 01-20/02
Загальна кількість акцій, що пропонуються до розміщення, їх тип, номінальна
вартість:
До розміщення пропонується 12 000,00 (Дванадцять тисяч) штук простих іменних акцій.
Номінальна вартість акції: 5 000,00 грн. (П’ять тисяч грн. 00 коп.).
Ціна розміщення акцій: 5 000,00 грн. (П’ять тисяч грн. 00 коп.).
Загальна номінальна вартість, що передбачена до розміщення: 60 000 000,00
грн. (Шістдесят мільйонів грн. 00 коп.).
Форма існування акцій: бездокументарна.
Строк і порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання
акцій додаткової емісії:
Кожному акціонеру, що є власником простих іменних акцій Банку надається переважне право на придбання акцій додаткового випуску у кількості, пропорційній
частці належних їм акцій в статутному капіталі Банку станом на 17 вересня 2020 року – дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій Банку існуючої номінальної вартості.
Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має
переважне право: кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право визначається шляхом множення кількості акцій, що пропонується до розміщення на співвідношення кількості акцій, які знаходяться у власності акціонера до кількості акцій, які складають зареєстрований статутний капітал Банку. Якщо розрахована таким чином кількість акцій не є цілим числом, вона округлюється відповідно
до математичних правил до цілого числа.
Дата початку та закінчення переважного права: з 28 вересня 2020 року по 02
жовтня 2020 року включно.
На етапі реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних
Банком цінних паперів акціонери Банку надають заяви на придбання цінних паперів
та здійснюють повну оплату за цінні папери.
Для реалізації свого переважного права акціонер подає за місцем проведення
розміщення акцій (Україна, 88000, м. Ужгород, вулиця Юрія Гойди, буд. 10) письмову заяву на ім’я Голови Правління/ в.о. Голови Правління про придбання акцій
з зазначенням кількості цінних паперів, які він бажає придбати пропорційно частці
належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій та здійснює повну оплату акцій відповідно до заяви про придбання акцій.
У заяві акціонера повинно бути зазначено повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, кількість акцій, яку він бажає придбати, дата складання
заяви, вихідний номер. Заява підписується керівником або уповноваженим представником акціонера та засвідчується печаткою.
Заява про придбання акцій повинна бути подана в робочий час з 8.00 до 12.00
та з 13.00 до 17.00 годин.
Заява повинна бути подана акціонером до Банку у спосіб, який виключає можливість неодержання цієї заяви.
Підтвердженням реалізації переважного права акціонера на придбання акцій, що
розміщуються, є подання заяви щодо їх придбання та здійснення оплати акцій відповідно до чинного законодавства України, що регулює порядок та умови приватного розміщення.
На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та перерахованих коштів у сумі вартості акцій, які вони придбавають під час реалізації
ними переважного права, Банк не пізніше дня що передує дню початку розміщення
акцій (02 жовтня 2020 року), видає акціонерам письмове зобов’язання про продаж
відповідної кількості акцій що розміщуються.
Письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій видається особисто акціонеру (його уповноваженому працівнику).
У разі відповідності поданої заяви визначеним вимогам, а також за умови стовідсоткової оплати вартості акцій протягом строку реалізації переважного права (в
період з 28 вересня 2020 року по 02 жовтня 2020 року включно), між акціонером
та Банком протягом строку першого етапу укладання договорів з першими власниками (з 05 жовтня 2020 року по 06 жовтня 2020 року включно) укладається договір купівлі - продажу акцій в трьох примірниках (по одному для акціонера, Банку та депозитарної установи) в робочий час, з 8.00 до 12.00 та з 13.00. до 17.00 годин, за адресою: 88000, м.Ужгород, вулиця Юрія Гойди, буд. 10. Примірник договору, підписаний обома сторонами, видається акціонеру (представнику акціонера) особисто.
На другому етапі (з 07 жовтня 2020 року по 08 жовтня 2020 року включно) здійснюється укладання договорів з першими власниками (станом на 17 вересня 2020
року), щодо яких не укладено договори на першому етапі у процесі приватного розміщення акцій.
Для придбання акцій на другому етапі акціонерами подаються заяви за адресою: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди,10, в яких зазначається кількість акцій, яку заявник планує придбати в межах загальної кількості акцій, що підлягають реалізації на
другому етапі та укладаються договори купівлі – продажу акцій.
Строк, порядок та форма оплати акцій:
Оплата акцій здійснюється у строк реалізації акціонерами свого переважного
права (з 28 вересня 2020 року по 02 жовтня 2020 року включно) та на другому етапі (з 07 жовтня 2020 року по 08 жовтня 2020 року) виключно грошовими коштами
у національній валюті України (гривні).
Найменування банку та номера поточного рахунку, на який буде внесено кошти
в оплату за акції:
Оплата акцій здійснюється за рахунок власних коштів виключно шляхом грошових внесків у національній валюті України (гривня) на балансовий рахунок № 5004
у АТ «КОМІНВЕСТБАНК», МФО 312248, код ЄДРПОУ 19355562. Призначення платежу: «Оплата за акції АТ «КОМІНВЕСТБАНК» додаткового випуску без ПДВ».
З повагою, АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

Оголошення
про проведення конкурсу на придбання квартир на вторинному ринку для забезпечення житлом військовослужбовців Державної прикордонної служби України у місті Києві
1. Замовник:
1.1. Найменування: Адміністрація Державної прикордонної служби України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034039
1.3. Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26.
1.4. Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати
зв’язок з учасниками:
Секретар комісії – Мицкевич Олександр Юрійович тел. (044) 52766-18, моб. тел. (096) 511-73-39, ел. адреса: mickevich84@ukr.net.
1.5. Головний розпорядник коштів: Міністерство внутрішніх
справ України.
2. Джерело фінансування конкурсу: кошти державного бюджету України.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником розміщується інформація про закупівлю: www.mvs.gov.ua; dpsu.gov.ua.
4. Інформація про предмет конкурсу:
4.1. Найменування предмета закупівлі:
три п’ятикімнатні квартири у м. Київ.
4.2. Термін передачі квартир: до 16 листопада 2020 року.
5. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
6. Подання конкурсних пропозицій:
6.1. Місце:
• поштою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26.
• нарочним: м. Київ, вул. Ялтинська, 11.
6.2. Строк: 30 вересня 2020 року.
6.3. Час: до 10:00 год.
7. Розкриття конкурсних пропозицій:
7.1. Місце: м. Київ, вул. Володимирська, 30, зал нарад.
7.2. Дата: 30 вересня 2020 року.
7.3. Час: о 14:00 год.
8. Додаткова інформація: детальна інформація та конкурсна документація розміщена на офіціальному сайті Міністерства внутрішніх справ України www.mvs.gov.ua та на офіційному сайті Адміністрації Державної прикордонної служби України dpsu.gov.ua.
П’ята Харківська міська державна нотаріальна контора (відокремлений підрозділ) у зв’язку з оформленням спадщини повідомляє про розшук можливих спадкоємців Донцової Марії Василівни, 06.04.1927 року народження, яка померла 18.06.2016 року, та
Татьяніної Марії Прокопівни, 18.01.1901 року народження, яка померла 08.04.2000 року. Зацікавлених осіб запрошуємо звертатися
до нотаріальної контори за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26, протягом місяця від публікації.
Після померлого 09 березня 2020 року Походні Анатолія Васильовича у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Панченко О.В. заведено спадкову справу №7/2020. Спадкоємців, які бажають оформлювати спадщину, запрошуємо звертатися за адресою: місто Харків, вул. Полтавський Шлях, буд. №37,
літ. «А-2» протягом місяця від публікації.
Приватний нотаріус Новобузького районного нотаріального округу Миколаївської області Паліюк Л.М. повідомляє, що після смерті 09 березня 2020 року Джунжика Олександра Йосиповича,
який постійно проживав за адресою: м. Новий Буг Новобузького району Миколаївської області, вулиця Героїв Трипілля, 11, відкрилася
спадщина. Прошу його спадкоємця за законом Джунжика Олександра Олександровича, 26 квітня 1973 року народження, протягом 30
календарних днів з дня публікації цієї заяви прибути до офісу приватного нотаріуса, що знаходиться за адресою: м. Новий Буг Миколаївської області, вул. Грушевського, 6, офіс 2-4, 2-5 (т. 097-93-16548). Після спливу 30 календарних днів свідоцтва про право на спадщину будуть видані спадкоємцям, які прийняли спадщину.
Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Філь
Миколу Івановича, 20.09.1990 р.н., уродженця м. Збараж Тернопільської області, який проживає за адресою: Донецька область,
Амвросіївський район, с. Білоярівка, вул. 40 років Перемоги, 15
в підготовче судове засідання по кримінальному провадженню
№ 1-кп/323/92/20 (справа № 323/96/20) за обвинуваченням Філя
М.І. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,
яке відбудеться 01.10.2020 року о 08-30 годині в приміщенні суду
за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травнева,23, каб.
№ 16, головуюча суддя Гуцал О.П.
Розшукуються спадкоємці ТУПІКОВА ЮРІЯ АДОЛЬФОВИЧА, який
помер 05 лютого 2020 року. Звертатися протягом місяця з дня публікації оголошення за адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 142, кв. 219; тел. (057) 364-45-96, нотаріус Харченко Л. Л.

Головний редактор — Сергiй БРAГA
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Укргiдрометцентр
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Мовшин Дмитро Ілліч, 12.06.1974 року народження, зареєстрований за адресою: місто Дніпро, вул. Високовольтна, будинок № 83,
квартира № 25, на підставі ст.ст. 133 та 135 КПК України, Вам необхідно
з’явитися 22.09.2020 о 14 год. 00 хв. в слідчий відділ УСБУ у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 23, контактний телефон слідчого: (056) 791-99-82, до слідчого Несеврі Р.С., для допиту Вас як
підозрюваного у кримінальному провадженні №42018042640000256.
Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає кримінальне провадження № 712/10956/16-к, відносно Костенка Валерія Миколайовича за
підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 171, ч. 2 ст. 365 КК України за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Обвинувачений Костенко Валерій Миколайович, 26.06.1972 року народження, зареєстрований за адресою: 91001, Луганська область, м. Луганськ, вул. Ломоносова, 1а, викликається в судове засідання, яке відбудеться 29 вересня 2020 року о 14 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, зал № 1.
Суддя Бащенко С.М.
Фарбованська сільська рада подала до Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації та до Департаменту
охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування «Детальний план території під об’єкти будівництва для обслуговування підприємства на земельній ділянці площею 4,8688 га (кадастровий
номер 3225588200:04:004:0018), яка знаходиться в оренді СТОВ «Придніпровський край» по вул. Піонерська, 75-а, с. Фарбоване Яготинського району Київської області, та розміщена за межами населеного пункту в адміністративних межах Фарбованської сільської ради».
Із заявою можна ознайомитися на сайті Яготинської районної державної адміністрації за посиланням https://yagotyn-rda.gov.ua/ та у приміщенні
Фарбованської сільської ради за адресою: 07753, Київська область, Яготинський район, с. Фарбоване, вул. Піонерська, 10.
Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004 м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне
провадження № 242/3056/15-к за обвинуваченням Дузенка Олександра Вікторовича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України.
Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 12 березня 1981 року народження, останнє відоме місце мешкання якого: вул. Генерала Антонова,
5/104, м. Донецьк Донецької області, викликається на 13:00 годину 30 вересня 2020 року до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 10,
для участі у підготовчому судовому засіданні.
Головуючий суддя Хандурін В.В, судді Левченко А.М., Здоровиця О.В.
Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального
судового провадження
Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21 листопада 1975 року народження, викликається о 10:00 годині 28 вересня 2020 року до
Куп’янського міськрайонного суду Харківської області за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення підготовчого судового засідання у провадженні №1-кп/628/219/20 справа
№628/3812/16-к. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 223 КПК України.
Суддя А.О.Шиховцова
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