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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДЕНИС ШМИГАЛЬ:
«Нам потрібна зміна 

філософії поставок 
озброєнь. Під цим я маю 
на увазі: сучасні бойові 

танки також  
повинні бути 
поставлені».

Імпорт пального  
зріс удванадцятеро

ЕКОНОМІКА.  Після ударів рф по паливній інфраструктурі 
України уряд створив умови для інтенсифікації ввезення паль-
ного з-за кордону. Це дало змогу наростити обсяги імпорту в 
12 разів, заявила перший віцепрем’єр-міністр — міністр еконо-
міки Юлія Свириденко.

Якщо в березні Україна імпортувала 58,8 тисячі тонн паль-
ного, то в серпні — 709,5 тисячі тонн. «Саме тому сьогодні не-
ма ажіотажного попиту на пальне, на АЗС нема черг, а ціни не 
мають тенденції до стрімкого зростання. За прогнозами спожи-
вання, у вересні — грудні щомісяця Україні потрібно 500—550 
тисяч тонн пального. Ми імпортуємо більші обсяги, що дає змо-
гу повною мірою забезпечувати потреби ЗСУ, а також екстре-
них та комунальних служб, аграріїв, громадського транспор-
ту», — проінформувала Юлія Свириденко.

Вона наголосила на переорієнтації імпорту пального в захід-
ному напрямку: 95% імпортованого бензину та 72% дизельного 
палива ми отримуємо із країн ЄС. Лідери постачання — Руму-
нія, Литва, Словаччина, Греція, Болгарія та Польща. 

95% 
випускників 11 класів, за словами 

міністра освіти і науки  
Сергія Шкарлета, стануть цьогоріч 

студентами ВНЗ
ВЕТЕРАНСЬКИЙ СПОРТ. Українські захисники й захисниці 
показали всьому світу, що нескорені й непереможні

Медальний фурор  
на Іграх воїнів

Прем’єр-міністр перед візитом до Німеччини 
про  бажання України отримати більше зброї та 
обладнання якомога швидше
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Тернопільський волонтер Василь 
Конько дев’ять років допомагає 
українським воїнам, які захищають 
рідну землю від російських 
загарбників

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ 

Україна була у фокусі 
дискусії в літній школі 
з розслідувальної 
журналістики в місті 
Порторож (Словенія) 5 

СУСПІЛЬСТВО

Число бездомних собак 
і котів на вулицях 
міст останнім часом 
збільшується. Як цьому 
зарадити?

для ветеранів війни, пенсіонерів,
чорнобильців, студентів

для інших передплатників
та підприємств і організацій

УВАГА! Послуга за приймання передплати на 2022 рік – безкоштовна.

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави держави, 
роботу Кабінету Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів відповідають 
авторитетні спеціалісти: урядовці, 
юристи, учені, лікарі

Передплатний індекс 61035
Соціальний передплатний індекс 40227

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА 

Триває передплата на 2022 рік. Передплату приймають усі відділення поштового зв’язку. Також її можна оформити на сайті: ДП «Преса» www.presa.ua та ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua

На 1 місяць                       40 грн       70 грн

На 3 місяці                      120 грн    210 грн
 

На Warrior Games  2022 українцям підкорилася і легка атлетика 



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

ДОКУМЕНТИ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик до суду

Обвинувачений у кримінальному провадженні №12014100000000845 
Дьяченко Геннадій Володимирович викликається у судове засідання, 
яке відбудеться о 14 год 00 хв 15 вересня 2022 року в приміщенні Апе-
ляційної палати Вищого антикорупційного суду (місто Київ, провулок 
Хрестовий, 4), головуючий суддя: Чорненька Д. С., судді: Глотов М. С., 
Калугіна І. О. 

У разі неможливості розгляду кримінального провадження 15 верес-
ня 2022 року, обвинувачений Дьяченко Геннадій Володимирович викли-
кається у судове засідання, яке призначено на 27 вересня 2022 року о 
10 год 00 хв.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини 

Приватний нотаріус Білоцерківського РНО Київської області Станчик С. Б. 
повідомляє про відкриття спадщини після померлої 24.12.2021р. СЕВЕРИ-
НЕНКО ГАННИ ГРИГОРІВНИ, 02.05.1928 р. нар. За ст.1270 ЦК України строк 
для прийняття спадщини мав сплинути 24.06.2022 р., але в умовах воєнного 
стану відповідно до п.3 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 
р. № 164 із останніми змінами від 24.06.2022 р. № 719 перебіг строку для 
прийняття спадщини (або для відмови від прийняття спадщини) зупинено 
на час дії воєнного стану, але не більше ніж на чотири місяці. Спадкоємців, 
які мешкають в Україні чи за її межами, прошу звертатися за адресою: Укра-
їна, 09117, Київська обл., Білоцерківський р-н., м. Біла Церква, б-р Олек-
сандрійський, буд.75, прим.3, або телефонувати за номерами: 0456391300, 
0985473188.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Потерпілий Спічак Сергій Володимирович 09.09.1954 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Тольма-
ца 1/20, викликається 07.09.2022 на 13 год. 20 хв. до Подільського ра-
йонного суду м. Києва (головуюча суддя Бузунко О. А., номер судової 
справи  № 758/5352/22), у зал судових засідань за адресою: м. Київ, вул. 
Хорива, 21, для участі у підготовчому судовому засіданні у кримінально-
му провадженні за обвинуваченням Липового Д. І. за ст. 348, п.п. 1, 12  
ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п.п.1, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження потерпілий вва-
жається належним чином ознайомленим з її змістом.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Милосердова Володимира Володимировича, 
16.11.1963 року народження, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, Мелітопольський р-н, 
смт Якимівка, вул. Визволителів Якимівки, буд. 83, для вручення повідомлення про підозру у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України та проведення слідчих дій в якос-
ті підозрюваного у кримінальному провадженні № 22022080000000092, внесеного до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань 23.03.2022, за ч. 5 ст. 111-1 КК України на 10 год. 00 хв. 08.09.2022 у кабінет № 112 
слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Милосердова Володимира Володимировича, 
16.11.1963 року народження, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, Мелітопольський р-н, 
смт Якимівка, вул. Визволителів Якимівки, буд. 83, для вручення повідомлення про підозру у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України та проведення слідчих дій в якос-
ті підозрюваного у кримінальному провадженні № 22022080000000092, внесеного до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань 23.03.2022, за ч. 5 ст. 111-1 КК України на 10 год. 00 хв. 07.09.2022 у кабінет № 112 
слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Консультативну раду з питань взаємодії 
України з арабськими та мусульманськими 

державами
З метою сприяння розвитку та активізації взаємодії України з арабськими та му-

сульманськими державами, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Кон-
ституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утворити Консультативну раду з питань взаємодії України з арабськими та му-
сульманськими державами як консультативно-дорадчий орган при Президентові 
України.

2. Затвердити такі, що додаються:
Положення про Консультативну раду з питань взаємодії України з арабськими та 

мусульманськими державами;
склад Консультативної ради з питань взаємодії України з арабськими та мусуль-

манськими державами.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
1 вересня 2022 року
№622/2022

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 

від 1 вересня 2022 року № 622/2022
ПОЛОЖЕННЯ 

про Консультативну раду з питань взаємодії України з арабськими  
та мусульманськими державами

1. Консультативна рада з питань взаємодії України з арабськими та мусульман-
ськими державами (далі — Консультативна рада) є консультативно-дорадчим орга-
ном при Президентові України.

2. Консультативна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами за-
конодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Консультативної ради є:
1) системний аналіз, обговорення та внесення на розгляд Президентові України 

пропозицій щодо:
шляхів активізації та розвитку форм взаємовигідного співробітництва України з 

арабськими та мусульманськими державами в політичній, економічній, енергетич-
ній, військово-технічній, продовольчій, гуманітарній, культурній та освітній сферах;

консолідації підтримки України арабськими та мусульманськими державами на 
двосторонньому та багатосторонньому рівнях з метою протидії збройній агресії Ро-
сійської Федерації проти України;

розвитку та (посилення взаємодії України з арабськими та мусульманськими дер-
жавами у рамках міжнародних і регіональних організацій (Організація Об’єднаних 
Націй, Рада співробітництва арабських держав Затоки, Ліга арабських держав, Орга-
нізація ісламського співробітництва та інші);

заходів, спрямованих на посилення позицій українських суб’єктів підприємниць-
кої діяльності на ринках товарів, капіталів і послуг арабських та мусульманських дер-
жав;

2) сприяння напрацюванню, реалізації та розвитку шляхів залучення інвестицій 
арабських і мусульманських держав в Україну та їх ефективному використанню;

3) сприяння зміцненню гуманітарних, культурних та освітніх зв’язків між Україною 
та арабськими й мусульманськими державами, у тому числі збереженню. та розви-
тку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності кримських татар як корін-
ного народу України;

4) внесення пропозицій щодо розробки проектів законів України, актів Президента 
України з питань, що належать до компетенції Консультативної ради;

5) сприяння формуванню позитивного іміджу України серед арабських і мусуль-
манських держав.

4. Консультативна рада для виконання покладених на неї завдань має право в 
установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самовря-
дування, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і ма-
теріали;

2) запрошувати на свої засідання та залучати до розгляду окремих питань пред-
ставників державних органів, підприємств, установ та організацій (за погодженням з 
їх керівниками), а також представників громадських об’єднань, незалежних експер-
тів (за їх згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань тимчасові 
експертні групи, інші робочі органи, визначати порядок їх роботи;

4) готувати та вносити пропозиції щодо форматів взаємодії з міжнародними парт-
нерами України з питань, віднесених до компетенції Консультативної ради, а також з 
відповідними міжурядовими організаціями арабських і мусульманських держав, за-
прошувати їх представників до участі у роботі Консультативної ради;

5) ініціювати проведення конференцій, круглих столів, нарад з питань, що нале-
жать до компетенції Консультативної ради.

5. Консультативна рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємо-
діє в установленому порядку з іншими допоміжними органами і службами, утворе-
ними Президентом України, державними органами, органами місцевого самовряду-
вання, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями.

6. Консультативна рада утворюється у складі голови, уповноваженого Консульта-
тивної ради, секретаря та інших членів Консультативної ради, які беруть участь у її 
роботі на громадських засадах.

Персональний склад Консультативної ради затверджує Президент України.
7. Голова Консультативної ради призначає засідання Консультативної ради, ви-

значає їх порядок денний, головує на засіданнях Консультативної ради.
8. Уповноважений Консультативної ради вносить пропозиції щодо порядку денно-

го засідань Консультативної ради, головує на засіданнях Консультативної ради у ра-
зі відсутності голови Консультативної ради.

9. Секретар Консультативної ради:
за дорученням голови Консультативної ради забезпечує інформування членів 

Консультативної ради про дату, час та місце проведення засідань Консультативної 
ради;

здійснює підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Консультативної ра-
ди відповідно до порядку денного, надсилає їх разом з проектом порядку денно-
го членам Консультативної ради не пізніше ніж за три календарні дні до дати про-
ведення засідання;

виконує інші завдання, пов’язані з організацією та проведенням засідань Консуль-
тативної ради.

10. Основною формою роботи Консультативної ради є засідання.

Засідання Консультативної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не мен-
ше половини від її складу.

За результатами засідання у разі потреби оформлюється протокол.
11. Рішення Консультативної ради приймаються більшістю голосів присутніх на 

засіданні членів Консультативної ради шляхом відкритого голосування. У разі рівно-
го розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

12. Консультативна рада інформує громадськість про свою діяльність.
Інформація про роботу Консультативної ради розміщується на вебсайті Офіційно-

го інтернет-представництва Президента України.
13. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Консультатив-

ної ради здійснюється Офісом Президента України та Державним управлінням спра-
вами (у межах компетенції).

Керівник Офісу Президента України А. ЄРМАК
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Указом Президента України 
від 1 вересня 2022 року № 622/2022

СКЛАД 
Консультативної ради з питань взаємодії України з арабськими  

та мусульманськими державами
ЄРМАК Андрій Борисович— Керівник Офісу Президента України, голова Консуль-

тативної ради
УМЄРОВ Рустем Енверович — народний депутат України, уповноважений Кон-

сультативної ради (за згодою)
БОГОМОЛОВ Олександр Вікторович — директор Національного інституту страте-

гічних досліджень
ВІТРЕНКО Юрій Володимирович — керівник Головного управління з питань зо-

внішньополітичної діяльності Директорату з питань зовнішньої політики та стратегіч-
ного партнерства Офісу Президента України

ГАЛУЩЕНКО Герман Валерійович — Міністр енергетики України
ДОЦЕНКО Марія Василівна — радниця генерального директора акціонерного то-

вариства «Національний фонд інвестицій України» з питань розвитку стратегічного 
партнерства з країнами Близького Сходу (за згодою)

КУЛЕБА Дмитро Іванович — Міністр закордонних справ України
МАЛЮСЬКА Денис Леонтійович — Міністр юстиції України
ОЛІЙНИК Дмитро Ігорович — Генеральний директор Директорату з питань еконо-

мічної політики Офісу Президента України
РАДІВІЛОВ Данило Анатолійович — заступник директора Інституту сходознавства 

ім. А.Ю.Кримського Національної академії наук України (за згодою)
РЕЗНІКОВ Олексій Юрійович — Міністр оборони України
РУСТЕМОВ Айдер — голова Духовного управління мусульман Криму (за згодою)
СВИРИДЕНКО Юлія Анатоліївна — Перший віце-прем’єр-міністр України —  

Міністр економіки України
СЕЙТХАЛІЛЄВ Снавер — член правління благодійної організації «Міжнародний 

благодійний фонд «Фонд національного добробуту Криму», секретар Консультатив-
ної ради (за згодою)

СИБІГА Андрій Іванович — Заступник Керівника Офісу Президента України
СОЛЬСЬКИЙ Микола Тарасович — Міністр аграрної політики та продовольства 

України
СУБХ Максим Алійович — Спеціальний представник України з питань Близько-

го Сходу та Африки
ТКАЧЕНКО Олександр Владиславович — Міністр культури та інформаційної по-

літики України
ФЕДОРОВ Михайло Альбертович — Віце-прем’єр-міністр України — Міністр циф-

рової трансформації України.
Керівник Офісу Президента України А. ЄРМАК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 серпня 2022 р. № 766-р 
Київ

Про внесення пропозицій щодо застосування  
персональних спеціальних економічних  

та інших обмежувальних заходів (санкцій)
1. У зв’язку з актом збройної агресії Російської Федерації проти України 24 лютого 

2022 р., порушенням територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, ін-
тересів суспільства, тимчасової окупації частини території України, зважаючи на фак-
ти сприяння збройній агресії, відповідно до частини першої статті 5 Закону України 
«Про санкції» схвалити та внести в одноденний строк на розгляд Ради національної 
безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) строком на п’ять років до фі-
зичної та юридичної осіб згідно з додатками 1 і 2.

2. Міністерству економіки, Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупова-
них територій, Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству за-
кордонних справ за участю Служби безпеки та інших державних органів відповідно 
до компетенції забезпечити виконання рішення Ради національної безпеки і оборони 
України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежу-
вальних заходів (санкцій) і проведення моніторингу стану виконання зазначеного рі-
шення та його ефективність.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Із фізичною та юридичною особою до яких застосовуються персональні санкції, 

запропоновані розпорядженням уряду, можна ознайомитись на сайті «УК».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 серпня 2022 р. № 767-р 
Київ

Про внесення пропозицій щодо застосування 
персональних спеціальних економічних  

та інших обмежувальних заходів (санкцій)
1. У зв’язку з актом збройної агресії Російської Федерації проти України, порушен-

ням територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, тимчасовою окупа-

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про припинення спеціального розслідування щодо імпорту 

в Україну деяких видів сирів незалежно від країни походження  
та експорту без застосування спеціальних заходів

Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо ім-
порту в Україну» (далі — Закон) за заявою, поданою об’єднанням «Спілка молоч-
них підприємств України» від імені ТДВ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», ТОВ «ПИ-
РЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД», ТОВ «ТЕРРАФУД», ТОВ «КЛУБ СИРУ», ПРАТ «ДУБНОМО-
ЛОКО», ТОВ «ЛЮСТДОРФ», ТОВ «МОЛОЧНА КОМПАНІЯ «ГАЛИЧИНА», ПРАТ «ТЕР-
НОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД», ДП «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗА-
ВОД», ПРАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ», ПРАТ «ЮРІЯ», ПРАТ «ПЕРВОМАЙ-
СЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ», ПРАТ «ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОН-
СЕРВНИЙ КОМБІНАТ», ПРАТ «КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ», 
за підтримки ТДВ «БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД», ФІЛІЇ ТДВ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛО-
ЗАВОД» «ЯГОТИНСЬКЕ ДЛЯ ДІТЕЙ», ТОВ «ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», ТОВ 
«ФІРМА «ФАВОР», ТОВ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», ПП «ДЖИВАЛЬ-
ДІС», ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД», ТОВ «ОРГАНІК МІЛК», ТОВ «РА-
ДИВИЛІВМОЛОКО», рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — 
Комісія) від 22.12.2021 № СП-529/2021/4411-03 було порушено спеціальне розсліду-
вання щодо імпорту в Україну деяких видів сирів незалежно від країни походження 
та експорту (далі — розслідування).

Згідно із зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено то-
вар, що має такий опис:

деякі види сирів, що класифікуються за кодами 0406 30 31 00, 0406 30 39 00, 0406 
30 90 00, 0406 90 23 00, 0406 90 25 00, 0406 90 32 00, 0406 90 78 00, 0406 90 86 00, 
0406 90 89 00, 0406 90 92 00, 0406 90 99 10 згідно з УКТЗЕД.

Відповідно до Закону Комісія розглянула звіт та матеріали Мінекономіки про ре-
зультати проведення розслідування та встановила, що застосування спеціальних за-
ходів суперечить національним інтересам України.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 16 Закону Комісія прийняла рішен-
ня від 31.08.2022 № СП-533/2022/441-01, згідно з яким вирішила припинити спеці-
альне розслідування щодо імпорту в Україну деяких видів сирів незалежно від країни 
походження та експорту без застосування спеціальних заходів. 

Рішення Комісії від 31.08.2022 № СП-533/2022/441-01 набирає чинності з дня опу-
блікування повідомлення про нього в газеті «Урядовий кур’єр».

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про припинення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну 
тришарошкових доліт незалежно від країни походження та експорту  

без застосування спеціальних заходів
Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпор-

ту в Україну» (далі — Закон) за заявою товариства з обмеженою відповідальністю 
«УНІВЕРСАЛЬНА БУРИЛЬНА ТЕХНІКА» рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної 
торгівлі (далі — Комісія) від 11.10.2021 № СП-511/2021/4411-03 було порушено спе-
ціальне розслідування щодо імпорту в Україну тришарошкових доліт незалежно від 
країни походження та експорту (далі — розслідування).

Згідно із зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено то-
вар, що має такий опис:

тришарошкові бурові долота з робочими частинами, відмінними від природного або 
штучного алмазу, що класифікуються за кодами ex8207 13 00 00 та ex8207 19 90 00 
згідно з УКТЗЕД. Позначка «ех» поряд з класифікаційним кодом означає, що спе-
ціальне розслідування здійснюється щодо товарів, опис яких визначено у рішенні.

Строк проведення розслідування продовжено до 11 місяців.
Відповідно до Закону Комісія розглянула звіт та матеріали Мінекономіки про ре-

зультати проведення розслідування та встановила, що застосування спеціальних за-
ходів суперечить національним інтересам України.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 16 Закону Комісія прийняла рішен-
ня від 31.08.2022 № СП-534/2022/441-01, згідно з яким вирішила припинити спеці-
альне розслідування щодо імпорту в Україну тришарошкових доліт незалежно від 
країни походження та експорту без застосування спеціальних заходів. 

Рішення Комісії  від 31.08.2022 № СП-534/2022/441-01 набирає чинності з дня опу-
блікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

цією частини території України, численними людськими жертвами, реальними та по-
тенційними загрозами національним інтересам, національній безпеці і суверенітету 
України, зважаючи на факти сприяння збройній агресії юридичних осіб, які забез-
печують продовольством військовослужбовців збройних сил, інших силових струк-
тур Російської Федерації, відповідно до частини першої статті 5 Закону України 
«Про санкції» схвалити та внести у триденний строк на розгляд Ради національної 
безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування персональних спеціаль-
них економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) строком на п’ять років 
до юридичних осіб за переліком згідно з додатком.

2. Міністерству економіки, Міністерству внутрішніх справ та іншим держав-
ним органам відповідно до компетенції забезпечити виконання рішення Ради на-
ціональної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) і проведення моніторингу 
стану виконання зазначеного рішення та його ефективність.

3. Міністерству закордонних справ після набрання чинності рішенням Ради на-
ціональної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) поінформувати компетент-
ні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади та інших дер-
жав з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних обмежуваль-
них заходів (санкцій).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Із переліком юридичних осіб до яких пропонується застосувати персональні  
обмежувальні заходи, можна ознайомитись на сайті «УК».
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального 

досудового розслідування стосовно підозрюваної Батиренко Н. П.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетров-
ська 30.08.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному провадженні №62022050030000302 від 
03.08.2022 стосовно Батиренко Наталії Павлівни, 25.06.1974 р.н., місце 
реєстрації: Донецька область, Першотравневий район, смт. Мангуш, вул. 
Тітова, буд. 133/14, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2  
ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваної Батиренко Н. П. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Батиренко Наталія Павлівна, 25.06.1974 р.н., місце реє-
страції: Донецька область, Першотравневий район, смт. Мангуш, вул. Тіто-
ва, буд. 133/14, у відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися 07.09.2022, 08.09.2022, 09.09.2022 о 10:00 до старшо-
го слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Те-
риторіального управління Державного бюро розслідувань, розташовано-
го у місті Краматорську, Лисяка Валентина Олександровича, за адресою: 
м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26, для завершення досудового розслідування, від-
криття матеріалів, вручення обвинувального акту з додатками у криміналь-
ному провадженні №62022050030000302 від 03.08.2022, в якому Ви є підо-
зрюваною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст.ст. 138, 
139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального 

досудового розслідування стосовно підозрюваної Демидової Ю. О.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетров-
ська 29.08.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному провадженні №62022050030000303 від 
03.08.2022 стосовно Демидової Юлії Олегівни, 09.08.1992 р.н., місце ре-
єстрації: Донецька область, Першотравневий район, смт Мангуш, вул. 
Шкільна, буд. 68, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2  
ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваної Демидової Ю. О. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Демидова Юлія Олегівна, 09.08.1992 р.н., місце реєстра-
ції: Донецька область, Першотравневий район, смт Мангуш, вул. Шкільна, 
буд. 68, у відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 07.09.2022, 08.09.2022, 09.09.2022 о 10:00 до старшого слідчо-
го Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіально-
го управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Кра-
маторську, Лисяка Валентина Олександровича, за адресою: м. Дніпро, пр. 
Гагаріна, 26, для завершення досудового розслідування, відкриття матері-
алів, вручення обвинувального акту з додатками у кримінальному прова-
дженні №62022050030000303 від 03.08.2022, в якому Ви є підозрюваною у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст.ст. 138, 
139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Тегімбаєв 

Олексій Борисович, 13.09.1976 року народження, про те, що 01.09.2022 
спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№22022080000000083 від 21.03.2022, в якому йому повідомлено про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 111-1 КК України, — завершено. Ви маєте право на ознайомлення з 
матеріалами досудового розслідування у період з 10.00 до 18.00 кожно-
го робочого дня з 02 по 07 вересня 2022 року у приміщенні за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62, а також в порядку ч. 6 ст. 290 
КПК України повинні відкрити стороні обвинувачення наявні матеріали, 
які плануєте використовувати як докази у суді. Відносно Вас проводили-
ся негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких складено відпо-
відні протоколи, що містяться в матеріалах кримінального провадження.

 
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Тегімбаєв Олек-
сій Борисович, 13.09.1976 року народження, зареєстрованого за адре-
сою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Ярослава Мудрого, б. 10, 
кв. 16, для вручення в порядку ст. 293 КПК України обвинувального акта 
та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 22022080000000083 від 21.03.2022, на 18год.00хв. 07.09.2022 
у кабінет № 111 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою:  
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів  

(майна)ПАТ «Промінвестбанк»

Номери лотів: 1. G22N021268 - G22N021273;
2. G22N021274 - G22N021278

Найменування активу/стислий 
опис активу

1. Нерухомість та основні засоби у  
м. Житомир, м. Калуш Івано-Франків-
ської обл., м. Нововолинськ Волинської 
обл., м. Дунаївці Хмельницької обл.,  
м. Чортків Тернопільської обл.
2. Нерухомість та основні засоби  
у м. Коростень Житомирської обл.,  
м. Кам’янець-Подільський Хмельниць-
кої обл., нерухомість у м. Ужгород,  
м. Броди Львівської обл., м. Івано-
Франківськ

Місце проведення аукціону: https://prozorro.sale/
Дата проведення аукціону: 1. 13.09.2022; 2. 16.09.2022;
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкри-

тих торгів (аукціону) по кожному лоту 
вказується на веб сайті: https://prozorro.
sale/

Детальна інформація по лотам
(параметри, забезпечення, по-
чаткова ціна, правила участі в 
аукціоні):

1. www.fg.gov.ua/passport/51523
2. www.fg.gov.ua/passport/51524

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 

Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та Глави 11 КПК України по-
відомляю, що 01.09.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до 
ЄРДР 17.03.2022, за № 62022000000000148 за ознаками вчинення зло-
чину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове пові-
домлення про підозру, згідно з яким, підозрюється громадянин Украї-
ни Лемеш Микола Юрійович, 26.01.1995 року народження, уродженець  
с. Дем’янівна Першотравневого району Донецької області, українець, за-
реєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Л. Толстого, буд. 7, фактич-
но проживаючий за адресою: Донецька область, Маріупольський район, 
смт Мангуш, вул. Поштова, буд. 3, кв. 12, у державній зраді, а саме у ді-
янні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, 
територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, держав-
ній, економічній та інформаційній безпеці України, шляхом переходу на 
бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тоб-
то у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 
2 статті 111 Кримінального кодексу України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб- 
сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та 
відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» за 
посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru- 
lemes-myu.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Хрущ Ан-

дрій Сергійович, 29.10.1982 року народження, про те, що 01.09.2022 
спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№22022080000001639 від 01.09.2022, за підозрою його у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, 
— завершено. Ви маєте право на ознайомлення з матеріалами досудо-
вого розслідування у період з 10.00 до 18.00 кожного робочого дня з 02 
по 07 вересня 2022 року у приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Олександрівська, 62, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України пови-
нні відкрити стороні обвинувачення наявні матеріали, які плануєте вико-
ристовувати як докази у суді. Відносно Вас проводилися негласні слідчі 
(розшукові) дії, за результатами яких складено відповідні протоколи, що 
містяться в матеріалах кримінального провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Хруща Андрія 

Сергійовича, 29.10.1982 року народження, зареєстрованого за адресою: 
Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Ярослава Мудрого, б. 17, кв. 65, 
для вручення в порядку ст. 293 КПК України обвинувального акта та реє-
стру матеріалів досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 22022080000001639 від 01.09.2022, на 18 год. 00 хв. 07.09.2022 у 
кабінет № 111 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою:  
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Відповідно до ст. 290 КПК України повідомляються: Кусюк Сергій Михайлович, 

01.12.1966 року народження та його захисник за призначенням Плясов О. В.; Шабаш Олег 
Олександрович, 14.05.1981 року народження та його захисник за призначенням Овсянні-
ков В.В.; Шафаренко Богдан Миколайович, 05.11.1990 року народження та його захисник 
за призначенням Николенко Р. С.; Цвігун Олексій Юрійович, 03.04.1990 року народжен-
ня та його захисник за призначенням Бегейович Р. В.; Зарицький Назар Миколайович, 
08.01.1992 року народження та його захисник за призначенням Удалов Т. Г.; Девятий Сер-
гій Михайлович, 21.04.1991 року народження та його захисник за призначенням Середа Ю. 
М.; Щинкін Роман Анатолійович, 14.05.1981 року народження та його захисник за призна-
ченням Ульянов О. В. — про те, що 02.09.2022 досудове розслідування у кримінальному 
провадженні № 62022000000000142 від 11.3.2022, в якому вказаним особам повідо-
млено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, 
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 
384 та ч. 3 ст. 28, ст. 340 КК України (кожен в своїй частині), завершено.

Сторона захисту має право на ознайомлення з наявними матеріалами досудового 
розслідування в оформленому, прошитому і пронумерованому належним чином вигля-
ді у робочий час в адміністративній будівлі Державного бюро розслідувань за адресою: 
м. Київ,  вул. Борисоглібська, 18, каб. 517.

Контактна особа: слідчий Ільїн Віталій Сергійович, тел. 066-837-16-66.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області за погоджен-
ням із процесуальним керівником 04.08.2022 складено повідо-
млення про зміну раніше повідомленої підозри Горбунова Андрія 
Євгеновича, 19.02.1981 р.н. у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України — добровіль-
не зайняття громадянином України посади в незаконних правоо-
хоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

Повідомлення про виклик Горбунова А. Є.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Горбу-
нова Андрія Євгеновича, 19.02.1981 року народження, для вру-
чення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 7  
ст. 111-1 КК України — добровільне зайняття громадянином 
України посади в незаконних правоохоронних органах, створе-
них на тимчасово окупованій території у кримінальному прова-
дженні №12022080000000396, внесеному до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань 05.08.2022 на 10 год. 00 хв. 08.09.2022 
та 09.09.2022 у кабінет № 108 слідчого відділу УСБУ в Запорізь-
кій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Слідчий 2 слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонець-

ку) територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у м. Краматорську, Костюков О. А. відповідно до 
ст. ст. 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомив гро-
мадянина України Постолянюка Богдана Юрійовича, 21.09.1978 
року народження, про підозру у кримінальному провадженні  
№ 62022050020000223 від 13.05.2022 у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, тоб-
то у державній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому громадя-
нином України на шкоду суверенітетові, територіальній ціліснос-
ті та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній 
та інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік воро-
га в період збройного конфлікту, наданні іноземній державі та її 
представникам допомоги в проведенні підривної діяльності про-
ти України, вчиненого в умовах воєнного стану.   

Повний текст повідомлення про підозру розміщений на веб 
сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про 
виклик та відомості про здійснення спеціального досудового 
розслідування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/
povidomlennya-pro-pidozru-postolyanyuku-byu-2 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області у провадженні 

№12022050000000627 від 08.07.2022 за ч. 1 ст. 260 КК України  встановивши 
наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України.

ПОВІДОМИВ
Кацель Сергія Володимировича, 12 вересня 1996 року народження,  

м. Красногорівка, Мар’їнський район Донецької області, громадянина Укра-
їни, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: Донецька область, 
Мар’їнський район, м. Красногорівка, вул. Східна буд. 1 кв.34, про підозру в 
участі у діяльності не передбаченого законами України воєнізованого фор-
мування, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 260 КК України.

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначені, зо-
крема, ст. 42 КПК України, ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конституції України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офі-
су Генерального прокурора  у рубриці «Повістки про виклик» за посилан-
ням: «https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Кацель Сергій Володимирович, 12 вересня 1996 року 

народження відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137  КПК України виклика-
ється 08.09.2022 об 11:00, 09.09.2022 об 11:00, 10.09.2022 об 11:00 до  слід-
чого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій об-
ласті, розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Ман-
дрика, буд. 7 для отримання письмового повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 260 КК України, 
для допиту як підозрюваного та проведенні процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні №12022050000000627 від 08.07.2022

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 
138,139 КПК України, у тому числі: можливість застосування приводу та здій-
снення спеціального досудового розслідування. 

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення спеціального досудового розслідування та про відкриття 
сторонам матеріалів кримінального провадження № 12022230000001881 

від 22.06.2022

Відповідно до ст. 290 КПК України повідомляється Кузьміч Тетя-
ні Олександрівні, 10.04.1968 року народження, про те, що 06.09.2022 
спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12022230000001881 від 22.06.2022, в якому Вам повідомлено про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111 
КК України – завершено. 

Ви маєте право на ознайомлення з наявними матеріалами досудового 
розслідування у період з 06 по 08 вересня 2022 року з 09.00 до 18.00 го-
дини у приміщенні, розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Україн-
ська, 57, а також для вручення обвинувального акта, реєстру матеріалів до-
судового розслідування та відібрання розписки про їх отримання. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Кузьміч Тетя-
на Олександрівна, 10.04.1968 р.н., зареєстрована за адресою: м. Херсон, 
вул. Московська, 42, кв. 20, документована паспортом громадянина Украї-
ни серії МР № 473877, виданим Суворовським РВ у м. Херсоні УДМС Укра-
їни в Херсонській області 09.10.2015, Вам, як підозрюваній у кримінально-
му провадженні № 12022230000001881 від 22.06.2022 у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, необхідно з’явитись 06, 07, 08 ве-
ресня 2022 року з 09.00 до 18.00 слідчого відділу УСБУ в Херсонській об-
ласті, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Українська, 57, для виконання вимог 
ст. 290 КПК України, а саме вручення Вам повідомлення про завершення 
спеціального досудового розслідування, надання доступу до матеріалів до-
судового розслідування, вручення обвинувального акта, реєстру матеріа-
лів досудового розслідування та відібрання розписки про їх отримання. На-
гадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість яв-
ки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик, передбачені ст.ст. 
138, 139 КПК України.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 
здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному проваджен-
ні № 42017000000001114 за ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), за фактом вчи-
нення колишніми працівниками органів внутрішніх справ України дій на 
шкоду суверенітетові та територіальної цілісності України в інтересах Ро-
сійської Федерації, які сприяли у створенні на території Автономної Рес-
публіки Крим незаконних органів влади та функціонування незаконної 
системи органів внутрішніх справ на вказаній території.

У межах зазначеного кримінального провадження виникла необхід-
ність у проведенні процесуальних дій з громадянами:

- Вербіцьким Дмитром Олександровичем, 28.11.1977 р.н.,  якому про-
понуємо прибути до прокуратури Автономної Республіки Крим та міс-
та Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 07.09.2022  
(з 09:00 до 17:00) для проведення процесуальних дій;

- Ткаченком Миколою Миколайовичем, 01.01.1974 р.н., якому пропо-
нуємо прибути до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Се-
вастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 07.09.2022 (з 09:00 
до 17:00) для проведення процесуальних дій;

- Ніколаєвим Сергієм Васильвичем, 16.03.1978 р.н., якому пропонує-
мо прибути до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севас-
тополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 08.09.2022 (з 09:00 до 
17:00) для проведення процесуальних дій;

- Старосвітським Сергієм Миколайовичем, 11.03.1978 р.н., якому про-
понуємо прибути до прокуратури Автономної Республіки Крим та міс-
та Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 08.09.2022  
(з 09:00 до 17:00) для проведення процесуальних дій.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +6..+11 +15..+20 Черкаська +5..+10 +15..+20
Житомирська +5..+10 +15..+20 Кіровоградська +5..+10 +15..+20
Чернігівська +6..+11 +14..+19 Полтавська +6..+11 +14..+19
Сумська +5..+10 +13..+18 Дніпропетровська +6..+11 +16..+21
Закарпатська +8..+13 +20..+25 Одеська +9..+14 +18..+23
Рівненська +5..+10 +15..+20 Миколаївська +8..+13 +17..+22
Львівська +6..+11 +16..+21 Херсонська +10..+15 +18..+23
Івано-Франківська +6..+11 +15..+20 Запорізька +10..+15 +18..+23
Волинська +6..+11 +16..+21 Харківська +7..+12 +14..+19
Хмельницька +5..+10 +16..+21 Донецька +10..+15 +15..+20
Чернівецька +6..+11 +15..+20 Луганська +8..+13 +13..+18
Тернопільська +5..+10 +15..+20 Крим +13..+18 +20..+25
Вінницька +5..+10 +17..+22 Київ +9..+11 +18..+20

Укргiдрометцентр

Втрачене Свідоцтво про право власності серії ЯЯЯ № 734617 вида-

не Головним управлінням комунальної власності м. Києва Виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра-

ції) від 17 листопада 2005 року, яке посвідчує, що нежилі приміщення 

з №1 по №9 (групи приміщень №6) офіс загальною площею 77,5 кв. м, 

які розташовані в м. Києві по вул. Мельникова, 83-Д (Літера В) дійсно 

належить Васіну Юрію Валерійовичу, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, видане Адміністрацією 

Державної прикордонної служби України 30.07.2015 року, серія УБД 

№019347, на ім’я Прочко Юрій Володимирович, вважати недійсним.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва пе-
ребуває кримінальне провадження № 1-кп/761/617/2022, спра-
ва №761/41270/18 за обвинуваченням Жириновського Володимира 
Вольфовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 КК України, Дєгтярьова Михайла Воло-
димировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 3 ст. 258-5 КК України, Діденка Олексія Миколайовича, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК Укра-
їни, згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 12014000000000291.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судове за-
сідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться: 
07.09.2022 об 11 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районно-
го суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська 31 А, 
каб. №510.

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

Суддя Овсеп’ян Т. В.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастопо-

ля здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному прова-

дженні № 42016000000003325 за підозрою Якушевої Тамари Вікторів-

ни, 29.10.1955 року народження, у вчиненні кримінального правопору-

шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). 

У межах зазначеного кримінального провадження стосовно вказа-

ної особи зібрано достатньо доказів для повідомлення про зміну рані-

ше повідомленої підозри, відкриття матеріалів досудового розсліду-

вання іншій стороні та вручення обвинувального акту. 

У зв’язку з викладеним, керуючись статтями 110, 290 КПК України, 

пропонуємо підозрюваній Якушевій Тамарі Вікторівні, 29.10.1955 р.н. 

прибути до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севас-

тополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 09 вересня 2022 року 

(з 09:00 до 18:00) для проведення вказаних процесуальних дій.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ РІШЕННЯ 
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпро-
петровська від 02.09.2022 (судова справа № 201/6031/22) надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні №22022130000000204 від 10.06.2022 за  
ч. 5 ст. 111-1 КК України стосовно підозрюваної Нартової Олени Ва-
силівни, 06.10.1972 року народження, зареєстрованої за адресою: Лу-
ганська область, Біловодський район, смт Біловодськ, вул. ім. Мащен-
ко, буд. 42, кв. 2.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  ПІДОЗРЮВАНОГО
У зв’язку із ухваленням слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№22022130000000204 від 10.06.2022 за ч.5 ст. 111-1 КК України, відпо-
відно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального ко-
дексу України підозрювана Нартова Олена Василівна, 06.10.1972 року 
народження, зареєстрована за адресою: Луганська область, Біловод-
ський район, смт. Біловодськ, вул. ім. Мащенко, буд.42, кв.2, виклика-
ється 07.09.2022 о 10:00, 08.09.2022 о 10:00, 09.09.2022 о 10:00 до Лу-
ганської обласної прокуратури, яка тимчасово розташована на період 
воєнного стану за адресою: вул. Москворецька, 19, м. Кам’янське  Дні-
пропетровської області (каб. 501) для допиту як підозрюваного, а та-
кож для проведення інших процесуальних дій у вказаному криміналь-
ному провадженні.

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим часом планується завер-
шення досудового розслідування, Вам необхідно з’явитися  10.09.2022 
о 10:00 до Луганської обласної прокуратури  за вищевказаною адре-
сою для отримання повідомлення про завершення досудового розслі-
дування та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів 
іншій стороні), а саме для надання доступу до матеріалів досудового 
розслідування у кримінальному провадженні №22022130000000204 та 
початку ознайомлення з ними.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у 
ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосування 
приводу, накладення грошового стягнення, здійснення спеціального 
судового розгляду.

Телефон для зв’зку: 0990658271.
Прокурор у кримінальному провадженні — заступник начальника 

відділу Луганської обласної прокуратури Сергій БУЙЛЕНКО

Оголошення про виклик до суду 

У провадженні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду 
перебувають апеляційні скарги захисників Рачкова А.В. та прокурора 
на вирок Вищого антикорупційного суду від 20.04.2022 у криміналь-
ному провадженні № 32014080000000003 від 09.01.2014 за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Укра-
їни.

Рачков Андрій Володимирович, 31.03.1978 р.н., останнє відоме міс-
це проживання: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Гагаріна, буд. 
85, викликається в судові засідання, які відбудуться о 13:00 13.09.2022, 
09:30 21.09.2022, 10:00 22.09.2022 в приміщенні Апеляційної палати 
Вищого антикорупційного суду (м. Київ, пров. Хрестовий, 4), голову-
ючий суддя: Михайленко Д. Г., судді: Семенников О. Ю., Калугіна І. О.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадян-
ка України Радько Євгенія Миколаївна, 17.06.1969 р.н., проживаюча 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, вул. ім. Сосюри, б. 5, кв. 1 
на 10 годину 00 хвилин 07, 08 та 09 вересня 2022 до Луганської облас-
ної прокуратури за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивниць-
кий, вул. Соборна, 5-а, для вручення письмового повідомлення про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 7 ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні 
№42022132590000038 від 27.07.2022, допиту у якості підозрюваної, 
а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначено-
му кримінальному провадженні. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик вказані у ст.ст. 138, 139 Кримінального проце-
суального кодексу України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин Російської Федерації Алійник Даниїл Сергійович, 
29.08.1976 року народження, відповідно до вимог ст. ст. 111, 135, 278 
КПК України Вам повідомляється про підозру у кримінальному прова-
дженні № 12021060400000737 від 08.05.2021 у пособництві в незакон-
ному заволодінні транспортним засобом, вчиненому за попередньою 
змовою групою осіб, у пособництві в незаконному заволодінні тран-
спортним засобом, вчиненому повторно, за попередньою змовою гру-
пою осіб, предметом якого є транспортний засіб, вартість якого у двісті 
п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум дохо-
дів громадян та вимаганні передачі чужого майна з погрозою знищен-
ня майна, що завдало значної шкоди потерпілому, вчиненому повтор-
но за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні криміналь-
них правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 289,  
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин Російської Федерації Алійник Даниїл Сергійович, 
29.08.1976 року народження, зареєстрований за адресою: Російська 
Федерація, м. Москва, вул. Хлобистова, 8, копус, 2, кв. 85, відповідно 
до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, Закону України від 22.05.2022 
№2263-ІХ, постанови Верховної Ради України від 27.01.2015 №129-VIII 
Вам необхідно з’явитися 05.09.2022 о 12 годині 00 хвилин, 06.09.2022 
о 12 годині 00 хвилин, 07.09.2022 о 12 годині 00 хвилин до старшого 
слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління 
Національної поліції України Капелька Анатолія Анатолійовича (м. Київ, 
пр. Валерія Лобановського, 51, каб. 309, роб. тел. 044-363-70-36) для 
участі у допиті у кримінальному провадженні №12021060400000737 
від 08.05.2021 в якості підозрюваного. 

Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладе-
ні у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Громадянина російської федерації Крошкіна Олексія (в ході досудо-
вого розслідування по батькові не встановлено), 05.11.1998 року на-
родження, у відповідності до ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, у кримі-
нальному провадженні № 12022100050000424 від 01.03.2022, повідо-
млено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК 
України. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 133, 135 КПК Укра-
їни, вам необхідно з’явитись 05, 06 та 07 вересня 2022 року до слід-
чого управління Головного управління Національної поліції у місті Ки-
єві, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, тел. (044) 2719333, 
для вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України, та проведен-
ня інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 12022100050000424 в якості підозрюваного. 

Повідомляю, що повідомлення про підозру Крошкіна О. у вчинен-
ні кримінального правопорушення з викликом для проведення слід-
чих дій розміщено на сайті Офісу Генерального прокурора за наступ-
ною адресою:

https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-u-
vcinenni-kriminalnogo-pravoporusennya-krosniku-oleksiyu.

Громадянина російської федерації Токмакова Олексія (в ході до-
судового розслідування по батькові не встановлено), 1998 року на-
родження, (в ході досудового розслідування дату народження не 
встановлено), у відповідності до ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, у 
кримінальному провадженні № 12022100050000424 від 01.03.2022, 
повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2  
ст. 438 КК України. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 133, 
135 КПК України, вам необхідно з’явитись 05, 06 та 07 вересня 2022 
року до слідчого управління Головного управління Національної по-
ліції у місті Києві, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, тел. 
(044) 2719333, для вручення вам повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК 
України, та проведення інших слідчих та процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 12022100050000424 в якості підозрювано-
го. 

Повідомляю, що повідомлення про підозру Токмакова О. у вчинен-
ні кримінального правопорушення з викликом для проведення слід-
чих дій розміщено на сайті Офісу Генерального прокурора за наступ-
ною адресою:

https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-u-
vcinenni-kriminalnogo-pravoporusennya-tokmakovu-oleksiyu.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№761/2552/17 відносно Филиппова С. А. та Ісаєва С. В. 
за ч. 2 ст. 258-3 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що підготовче судове засідання по вищевка-
заному кримінальному провадженню відбудеться: 
07.09.2022 року об 11:30 в приміщенні Шевченків-
ського районного суду м. Києва за адресою: 03057, 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. 610.

У разі неявки обвинувачених до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватися за 
відсутністю обвинувачених в порядку спеціального 
судового провадження.

Суддя В. В. Бугіль

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає Кубалова Казбека Таймуразовича, 30.06.1964 
року народження, в якості обвинуваченого в су-
дове засідання по кримінальному провадженню  
№42016010000000 272 внесеного до ЄРДР 
09.12.2016 року за обвинуваченням Кубалова Каз-
бека Таймуразовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, яке призначено на 14 год. 00 хв. 09 вересня 2022 
року.

Здійснювати спеціальне судове провадження 
стосовно обвинуваченого Кубалова Казбека Тайму-
разовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак

Ухвалою слідчого судді 

Приморського районного суду 

м. Одеси від 17.08.2022 у справі 

№ 522/1041З/22.надано дозвіл 

на здійснення спеціального 

досудового розслідування 

у кримінальному провадженні 

№ 12022100000000322 від 02.06.2022 

відносно Маркова Ігоря Олеговича.
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