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На негайне відновлення потрібно 17 мільярдів доларів
ВІДБУДОВА. Світовий банк та уряд 

України представили звіт про руйну-
вання, яких завдали російські війська. 
Верифікована сума, необхідна для від-
новлення України, становить 349 мі-
льярдів доларів. Про це розповів Де-
нис Шмигаль на пресконференції з 
українськими журналістами в Києві.

Прем’єр-міністр зазначив, що відбу-
дову держави поділено на кілька осно-
вних етапів. Перший з них — негайне 
відновлення, яке відбувається вже за-

раз і триватиме наступного року. Інші 
етапи — це середньострокове та дов-
гострокове відновлення, а також мо-
дернізація України за принципом build 
back better, або «відбудуємо краще, 
ніж було».

«Потреба в коштах на негайне від-
новлення цього та наступного років 
становить 17 мільярдів доларів, з яких 
3,4 мільярда потрібно на цей рік. Світо-
вий банк уже створив трастовий фонд, 
щоб ми могли акумулювати цю суму 

від наших союзників. Ми ведемо пе-
реговори про таку допомогу зі США, 
Німеччиною, ЄС та МФО. Доки ці пе-
реговори тривають, уряд та місцева 
влада вже працюють над відбудовою 
зруйнованої інфраструктури і житла. 
За останні місяці ми відновили понад 
3 тисячі різних об’єктів, а загалом уряд 
надав на це майже 3,5 мільярда гри-
вень», — зазначив Денис Шмигаль.  

Прем’єр-міністр наголосив, що 
програма швидкого відновлення пе-

редбачає відбудову об’єктів критич-
ної інфраструктури, лікарень, шкіл, 
пошкодженого житла і транспорт-
ної інфраструктури. За словами 
очільника українського уряду, дов-
гострокове відновлення розпочнеть-
ся на наступний день після перемоги 
України та завершення бойових дій. 

«Ми не хочемо втрачати три-
чотири роки, тому працюємо над 
відповідною стратегією вже зараз. 
У Лугано ми обговорили концепту-

альні рамки великого плану віднов-
лення. Наприкінці жовтня буде дру-
га конференція в Німеччині. Там бу-
де обговорення та презентація де-
тального плану з чіткими проєкта-
ми, фінансуванням, командами і 
строками. Головним джерелом та-
кого великого плану мають бути за-
морожені на Заході російські акти-
ви, суму яких оцінюють у 300—500 
мільярдів доларів», — сказав Денис 
Шмигаль. 

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДМИТРО КУЛЕБА:
«Побиті українською 

армією на полі бою, 
російські боягузи тепер 

воюють проти нашої 
критично важливої   

інфраструктури та 
мирного населення». 

Власне вугілля 
гарантуватиме безпеку

ЕНЕРГЕТИКА. З огляду на агресію росії, зокрема на енерге-
тичному фронті, найближчі два роки ми розраховуємо виключ-
но на власний видобуток вугілля. На цьому наголосив міністр 
енергетики Герман Галущенко під час засідань керівних орга-
нів профспілкових організацій гірників: пленуму ЦК Профспіл-
ки працівників вугільної промисловості та ради голів Незалеж-
ної профспілки гірників України, які пройшли під головуванням 
Андрія Зиміна та Михайла Волинця відповідно.

Учасники засідань обговорили особливості роботи галузі та 
логістики в умовах воєнного стану і приділили особливу увагу 
питанням безпеки гірників. Нині першочергове завдання — за-
безпечити сталий видобуток, заробітні плати, захист від техно-
генних катастроф, гарантувати безпеку працівників, організу-
вати технічне забезпечення.

Герман Галущенко зазначив, що після 24 лютого чверть дер-
жавних шахт опинилася на тимчасово окупованій росією тери-
торії. Він наголосив на важливості вугільної галузі насамперед 
з точки зору енергетичної безпеки країни в осінньо-зимовий 
період.

2,8 млн 
домогосподарств — отримувачів 

субсидій очікує цієї зими 
Мінсоцполітики. Нині налічується  

2,2 млн таких домогосподарств

ГЕОПОЛІТИКА. У Києві очільницю Єврокомісії нагородили 
орденом Князя Ярослава Мудрого за підтримку України  
і частували кавунами з деокупованих сіл на Херсонщині

Євросоюз закликає 
допомогти зброєю

Міністр закордонних справ про те, що росія — 
терористична держава і її слід визнати такою
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Як люди пережили 
тимчасову окупацію в 
Балаклії та передмістях, 
читайте в матеріалі 
Укрінформу

РЕПОРТАЖ

«Урядовий кур’єр» з 
допомогою експертів аналізує, 
наскільки доцільно змінювати 
податкове  законодавство в 
умовах війни 6 

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету 
Міністрів України  
«Деякі питання ідентифікації 
об’єктів підвищеної 
небезпеки»
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Інтеграцію України у внутрішній ринок ЄС, експорт української електроенергії та відновлення нашої держави 
обговорили Денис Шмигаль і Урсула фон дер Ляєн
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Ра-

китянського Сергія Олександровича, 09.12.1978, заре-
єстрованого за адресою: Донецька область, м. Макіїв-
ка, вул. Уборевича, буд. 15, кв. 58, для проведення слід-
чих дій за участю підозрюваного у кримінальному прова-
дженні №22022080000001565, внесеного до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 23.08.2022, на 15 год. 00 хв. 
20.09.2022 та 21.09.2022 у кабінет № 108 слідчого відді-
лу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Олександрівська, 62.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального  

досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області Даш’ян К. Е. 

від 12.09.2022 (судова справа № 569/13161/22, провадження № 1-кс/569/4209/22) нада-
но дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у межах кримінально-
го провадження № 22022130000000200 від  10.06.2022 відносно громадянина України 
Кузнецова Володимира Павловича, 01.03.1960 року народження, який підозрюється у 
добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконному правоохоронно-
му органі, створеному на тимчасово окупованій території, а саме: «головного держав-
ного інспектора митного посту «Танюшівка» Державного митного комітету ЛНР», тоб-
то у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя відповід-
но до вимог ст. 133, 135 КПК України викликає Морозова Євгена Вікторовича, 
04.05.1981 року народження, (останні відомі місця проживання: вул. Школьна, 
буд. 4, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим) на 22.09.2022, 23.09.2022, 
26.09.2022 об 11 год. 00 хв.  до кабінету 406 а  до прокурора відділу прокурату-
ри Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Шаль В. В., розташовано-
го у приміщенні прокуратури Автономії за адресою: вул. Ділова, 24, м. Київ, для 
вручення повідомлення про підозру та проведення слідчих (розшукових) дій у 
кримінальному провадженні  № 42022010000000074 від 30.06.2022 за ознака-
ми злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки особи до прокуратури Автономії, оголошення вважається на-
лежним повідомленням.

Повістка про виклик підозрюваного Василенка О. С.
На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України підозрюваний ВАСИЛЕНКО 

ОЛЕКСІЙ САВЕЛІЙОВИЧ, 27.11.1959 року народження, уродженець смт 
Білолуцьк Новопсковського району Луганської області, зареєстрований 
та проживаючий за адресою: Луганська область, Старобільський район, 
смт Білолуцьк, вул. Сонячна, буд. 1, громадянин України, викликаєть-
ся на 10 год. 00 хв. 20.09.2022, на 11 год. 00 хв. 21.09.2022 та на 12 год. 
00 хв. 22.09.2022 до старшого слідчого — криміналіста слідчого відді-
лу Управління СБУ в Тернопільській області Барабаша Олега Петровича 
(м. Тернопіль, просп. Степана Бандери, 21, каб. 310) для вручення пові-
домлення про завершення досудового розслідування, надання доступу 
до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта 
та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 22022130000000191 від 06.06.2022 за ознаками вчинення зло-
чину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття на виклик зазна-
чені у ст. ст. 138, 139 КПК України.

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні —  
начальник відділу Тернопільської обласної прокуратури  

Тарас Любомирович Рибизант

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ РІШЕННЯ 
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

ТА ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Киє-

ва від 05.09.2022 (справа № 761/16432/22) надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування у межах кримінального прова-
дження № 22022011000000017 від 22.06.2022 за підозрою громадяни-
на України Непрана Сергія Альбертовича, 25.03.1968 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, викликається підозрю-
ваний Непран Сергій Альбертович, 25.03.1968 року народження, 20 ве-
ресня 2022 року об 11:00 годині до слідчого управління ГУ СБУ в Авто-
номній Республіки Крим (м. Київ, вул. Ю. Поправки, 14а), або до про-
куратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (м. Київ, 
вул. Ділова, 24) для ознайомлення із матеріалами кримінального прова-
дження, вручення повідомлення про підозру, обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів у порядку ст. 290 КПК України, а також для участі в про-
веденні слідчих та процесуальних дій при здійсненні спеціального досу-
дового розслідування.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Громадянка Російської Федерації, депутат Державної Думи Федераль-
них Зборів Російської Федерації 8 скликання Родніна Ірина Костянтинів-
на (Роднина Ирина Константиновна), 12.09.1949 р.н., місце проживан-
ня невідоме, робоча адреса: Російська Федерація, м. Москва, вул. Охот-
ний ряд, 1, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 2975 КПК України, о 10 
год. 00 хв. 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022 Вам необхідно з’явитися 
до слідчого в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області Семенчук М. В. за 
адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, тел. (0382) 69-85-
57, 65-72-73, для участі у слідчих, процесуальних діях та для виконан-
ня вимог ст. 290 КПК України – ознайомлення з матеріалами криміналь-
ного провадження №22022240000000108 від 05.05.2022, в якому Ви є 
підозрюваною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК Украї-
ни. Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про неможли-
вість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передба-
чені ст.ст. 138, 139 КПК України. 

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 вересня 2022 р. № 794-р 
Київ

Деякі питання діяльності акціонерного 
товариства «Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз України»
Відповідно до статей 51 і 52 Закону України «Про акціонерні товариства», підпунк-

тів 31, 35 пункту 70, підпункту 5 пункту 92 Статуту акціонерного товариства «Націо-
нальна акціонерна компанія «Нафтогаз України», затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1044: 

надати згоду на вчинення акціонерним товариством «Національна акціонерна 
компанія «Нафтогаз України» правочину на суму, що перевищує 3 млрд. гривень, а 
саме укладення з акціонерним товариством «Укртранснафта» договору позики, що 
додається до оригіналу; 

попередньо погодити рішення правління акціонерного товариства «Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз України» про вчинення акціонерним товариством 
«Укртранснафта» правочину — укладення договору позики, сума за яким перевищує 
3 млрд. гривень та який є значним правочином для акціонерного товариства «Укр-
транснафта», шляхом погодження рішення акціонера акціонерного товариства «Укр-
транснафта», що додається до оригіналу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 вересня 2022 р. № 799-р 
Київ

Про вилучення та надання земельних 
ділянок у постійне користування  
із зміною цільового призначення

Відповідно до статей 20, 92, 122, 123 і 149 Земельного кодексу України вилучи-
ти з постійного користування Державного агентства з управління зоною відчужен-
ня земельні ділянки (землі державної власності зони відчуження або зони безумов-
ного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення 
внаслідок Чорнобильської катастрофи) загальною площею 226964,7 гектара, розта-
шовані на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселен-
ня Київської області, згідно з додатком та надати їх у постійне користування із зміною 
цільового призначення Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному за-
повіднику для збереження та використання біосферного заповідника.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 10 вересня 2022 р. № 799-р

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, 
які вилучаються та надаються із зміною цільового призначення Чорнобильському 

радіаційно-екологічному біосферному заповіднику для збереження  
та використання біосферного заповідника

З яких земель вилучається земельна 
ділянка/кадастровий номер земельної ділянки

Площа земельної  
ділянки, що вилучаєть-

ся та надається  
у постійне користуван-

ня, гектарів
Земельні ділянки зони відчуження та зони безумовного 
(обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоак-
тивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастро-
фи, що перебувають у постійному користуванні ДАЗВ  
(Київська область):
3222050000:01:001:0157 1 540,9645
3222050000:01:001:0161 25 218,958
3222050000:01:001:0153 24 326,745
3222050000:01:001:0148 632,3145
3222050000:01:001:0145 68,4975
3222050000:01:001:0143 2 680,1985
3222050000:01:001:0151 115,164
3222050000:01:001:0169 4 437,7345
3222050000:01:001:0170 249,05
3222050000:01:001:0156 5 161,4985
3222050000:01:001:0163 16 576,527
3222050000:01:001:0158 21 25,737
3223587400:03:001:0002 2 395,934
3223587400:03:001:0001 21,562
3222050000:01:001:0167 30 114,3605
3222050000:01:001:0149 1 895,989
3222050000:01:001:0154 3 058,0415
3222050000:01:001:0155 20 094,2565

3222050000:01:001:0150 25,8525
3222050000:01:001:0171 24 734,985
3222050000:01:001:0152 870,4705
3222050000:01:001:0166 5 593,58
3222050000:01:001:0168 18 157,4515
3222050000:01:001:0162 36 868,828
Усього 226 964,7

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 вересня 2022 р. № 800-р 
Київ

Про залучення позики від Міжнародного 
банку реконструкції та розвитку як третього 
додаткового фінансування для реалізації 

інвестиційного проекту «Підтримка 
державних видатків для забезпечення 

стійкого державного управління в Україні»
Визнати за доцільне залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та 

розвитку як третього додаткового фінансування для реалізації інвестиційного проек-
ту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управлін-
ня в Україні» у розмірі, що не перевищує 530 млн. доларів США.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 вересня 2022 р. № 801-р 
Київ

Про виділення коштів для надання 
одноразової грошової допомоги членам 

сімей осіб, які загинули (померли) під час  
участі в антитерористичній операції, 
здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі  
і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, та особам, які стали особами  

з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних  

під час участі в зазначених операції  
та заходах

1. Виділити Міністерству у справах ветеранів 33 776,5 тис. гривень для надання 
одноразової грошової допомоги членам сімей шести осіб, які загинули (померли) 
під час участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення націо-
нальної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федера-
ції у Донецькій та Луганській областях, та 41 особі, яка стала особою з інвалідністю 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі 
в зазначених операції та заходах.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного 
фонду державного бюджету. 

2. Міністерству у справах ветеранів подати до 30 жовтня 2022 р. Міністерству еко-
номіки, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про викорис-
тання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 вересня 2022 р. № 803-р 
Київ

Про утворення Косівського державного 
інституту декоративного мистецтва

1. Погодитися з пропозицією Міністерства культури та інформаційної політики 
щодо утворення закладу вищої освіти — Косівського державного інституту декора-

тивного мистецтва шляхом виділу територіально відокремлених структурних підроз-
ділів: Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської на-
ціональної академії мистецтв (код згідно з ЄДРПОУ 34857824) та Косівського фахо-
вого коледжу прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної ака-
демії мистецтв (код згідно з ЄДРПОУ 35146171) із складу Львівської національної 
академії мистецтв (код згідно з ЄДРПОУ 02071027) із віднесенням його до сфери 
управління зазначеного Міністерства.

2. Взяти до відома, що:
1) здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Косівському інституті 

прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, 
та здобувачі фахової передвищої освіти Косівського фахового коледжу прикладного 
та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв продовжують 
навчання в Косівському державному інституті декоративного мистецтва за обраними 
спеціальностями та джерелами фінансування;

2) витрати, пов’язані з утриманням зазначеного Інституту, здійснюються в межах 
бюджетних призначень, передбачених Міністерству культури та інформаційної полі-
тики за програмою 3801160 «Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва за-
кладами фахової передвищої та вищої освіти» на відповідний рік.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 серпня 2022 р. № 804-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству культури  
та інформаційної політики на 2022 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 
у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству куль-
тури та інформаційної політики на 2022 рік у загальному фонді державного бюдже-
ту, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 3802080 «Фінансова під-
тримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 15 277,7 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 3801050 «Надання осві-
ти закладами загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власнос-
ті, методичне забезпечення діяльності закладів освіти» на 2 237,3 тис. гривень (з них 
комунальні послуги та енергоносії — 2 237,3 тис. гривень);

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 3801190 «Забезпечення ді-
яльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-про-
світницьких центрів» на 8 123,3 тис. гривень (з них комунальні послуги та енергоно-
сії — 8 123,3 тис. гривень);

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 3801490 «Збереження  
історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних за-
повідниках» на 4 917,1 тис. гривень (з них комунальні послуги та енергоносії —  
4 917,1 тис. гривень).

2. Міністерству фінансів забезпечити внесення відповідних змін до розпису дер-
жавного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 серпня 2022 р. № 805-р 
Київ

Про затвердження інвестиційного плану 
державного підприємства «Національна 

атомна енергогенеруюча компанія 
«Енергоатом» на середньостроковий період 

— 2022—2026 роки
 Затвердити інвестиційний план державного підприємства «Національна атомна 

енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на середньостроковий період — 2022—
2026 роки, що додається до оригіналу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 серпня 2022 р. № 806-р 
Київ

Про затвердження стратегічного плану 
розвитку державного підприємства 

«Національна атомна енергогенеруюча 
компанія «Енергоатом» на 2022—2026 роки
Затвердити стратегічний план розвитку державного підприємства «Національна 

атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на 2022—2026 роки, що додаєть-
ся до оригіналу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повідомлення про ухвалення слідчим суддею рішення  
про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 
13.09.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні № 2202213000000217 сто-
совно підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, Семенової Ірини Костянтинівни, 
22.04.1976 р.н.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваної Семенової І. К.

Підозрювана Семенова Ірина Костянтинівна, 22.04.1976 р.н., останнє 
відоме місце реєстрації та проживання: Луганська область, Сватівський 
район, м. Сватове,  вул. Грушевського, 89, у відповідності до ст.ст 133, 
135, 297-5 КК України, Вам необхідно з’явитись 21.09.2022 на 09:00 за 
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 15, до стар-
шого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській облас-
ті підполковника юстиції Мельника Святослава Миколайовича для пові-
домлення про завершення досудового розслідування, відкриття й озна-
йомлення з матеріалами досудового розслідування, а також вручення 
обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування 
у кримінальному провадженні  № 2202213000000217, в якому Ви є пі-
дозрюваною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчого 
без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, на-
стають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Повідомлення про ухвалення слідчим суддею рішення  
про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 
13.09.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні № 2202209000001186 стосов-
но підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 111-1 КК України, Латиніної Ольги Миколаївни, 28.04.1982 
р.н.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваної Латиніної О. М.

Підозрювана Латиніна Ольга Миколаївна, 28.04.1982 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації та проживання: с. Осинове Новопсковського ра-
йону Луганської області, вул. Леніна, 17, у відповідності до ст.ст 133, 
135, 297-5 КК України, Вам необхідно з’явитись 21.09.2022 на 10:00 за 
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 15, до стар-
шого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській облас-
ті підполковника юстиції Мельника Святослава Миколайовича для пові-
домлення про завершення досудового розслідування, відкриття й озна-
йомлення з матеріалами досудового розслідування, а також вручення 
обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування 
у кримінальному провадженні № 2202209000001186, в якому Ви є пі-
дозрюваною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчого 
без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, на-
стають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Повідомлення про ухвалення слідчим суддею рішення  
про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 
13.09.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні № 2202209000001187 сто-
совно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, Пестова Сергія Валерійовича, 
28.08.1977 р.н.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Пестова С. В.

Підозрюваний Пестов Сергій Валерійович, 28.08.1977 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації та проживання: м. Каховка Херсонської області, 
вул. Карла Лібкхнехта, 128, кв. 127, у відповідності до ст.ст 133, 135,  
297-5 КК України, Вам необхідно з’явитись 21.09.2022 на 14:00 за адре-
сою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 15, до старшо-
го слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області 
підполковника юстиції Мельника Святослава Миколайовича для повідо-
млення про завершення досудового розслідування, відкриття й ознайом-
лення з матеріалами досудового розслідування, а також вручення обви-
нувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні  № 2202209000001187, в якому Ви є підозрю-
ваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчого 
без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, на-
стають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій 

області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12022050000000635 від 
14.07.2022 за ч. 5 ст. 111-1 КК України, встановивши наявність достатніх доказів для підо-
зри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276, 277, 
278 КПК України.

ПОВІДОМИВ
Крюка Сергія Івановича, 08.05.1965 року народження, уродженця смт Володимирів-

ка, Волноваського району, Донецької області, громадянина України, раніше не судимо-
го, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: Донецька область, Волноваський район, 
смт Володимирівка, вул. Запорожця, буд. 4, кв. 39, про підозру у добровільному зайнятті 
пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконному органі влади, 
створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на веб-сайті Офісу Генерально-
го прокурора  у рубриці «Повістки про виклик» за посиланням: «https://www.gp.gov.ua/
ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Крюк Сергій Іванович, 08.05.1965 року народження відповідно до 

вимог ст.ст. 133, 135, 137  КПК України викликається 22.09.2022 о 10:00, 23.09.2022 о 10:00, 
24.09.2022 о 10:00 до слідчого управління Головного управління Національної поліції в До-
нецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандри-
ка, буд. 7 для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, для допиту як підозрювано-
го та проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні №12022050000000635 
від 14.07.2022.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138,139 КПК 
України, у тому числі: можливість застосування приводу та здійснення спеціального до-
судового розслідування. 

Прокурор відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури  
Євген ЛИМАРЄВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та Глави 11 КПК України по-

відомляю, що 13.09.2022 у кримінальному провадженні, внесеному 
до ЄРДР 04.06.2022 за № 62022080020000118 за ознаками вчинен-
ня злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, складено письмо-
ве повідомлення про підозру, згідно з якою Гарап Владислав Михай-
лович, 18.05.1995 р.н., адреса реєстрації: Запорізька область, Меліто-
польський район, с. Нове, вул. Продольна, буд. 11, кв. 2, перебуваю-
чи на посаді поліцейського БПСПОП «Скіф» ГУНП в Запорізькій облас-
ті, 24.05.2022, під час несення служби з охорони громадського поряд-
ку на території санаторно-оздоровчого комплексу «Маяк», по терито-
рії якого 22.05.2022 представниками збройних сил російської федера-
ції було нанесено ракетний удар, виявив мобільний телефон «Хiaomi 
Mі 10 Т» та реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таєм-
не викрадення чужого майна, діючи умисно, таємно, з корисливих мо-
тивів, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу здійснив кра-
діжку вказаного мобільного телефону, який належав загиблому вна-
слідок ракетного обстрілу 22.05.2022 працівнику правоохоронного ор-
гану Паньківу В. Я. та в подальшому розпорядився викраденим май-
ном на власний розсуд, тобто підозрюється у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Гарап Владислав Михайлович, 18.05.1995 р.н., адреса реєстрації: 

Запорізька область, Мелітопольський район, с. Нове, вул. Продоль-
на, буд. 11, кв. 2, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України Вам 
необхідно з’явитись до Запорізької обласної прокуратури за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а, для вручення письмового повідо-
млення про підозру та допиту в якості підозрюваного у кримінальному 
провадженні № 62022080020000118 від 04.06.2022 за ч. 4 ст. 185 КК 
України, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій на 10 
годину 21.09.2022, на 10 годину 22.09.2022, на 10 годину 23.09.2022. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового  

розслідування)

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонно-
го суду Хмельницької області від 14.09.2022 надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні № 22022240000000066 
від 05.05.2022 за підозрою громадянки російської феде-
рації, депутата державної думи федеральних зборів ро-
сійської федерації 8 скликання Буцької Тетяни Вікторівни 
(Буцкая Татьяна Викторовна), 08.05.1975 р.н., у вчинен-
ні кримінального правопорушення,  передбаченого ч. 3  
ст. 110 КК України. 

Підозрювана Буцька Тетяна Вікторівна (Буцкая Та-
тьяна Викторовна), 08.05.1975 р.н., відповідно до вимог  
ст. ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022 о 10 год. 00 хв. до стар-
шого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельниць-
кій області Карнауха С. К. за адресою: м. Хмельницький, 
вул. Героїв Майдану, 19, тел. (0382) 69-85-57, 65-72-73, 
для участі у слідчих, процесуальних діях та для виконан-
ня вимог ст. 290 КПК України — ознайомлення з матеріа-
лами кримінального провадження № 22022240000000066 
від 05.05.2022, в якому Ви є підозрюваною у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 3 ст.  110 КК України. 

Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити 
про неможливість явки. 

Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик пе-
редбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 

Повідомлення про ухвалення слідчим суддею рішення  
про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 
13.09.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні № 4202213000000122 стосов-
но підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 7 ст. 111-1 КК України, Ганзій Марини Сергіївни, 12.06.1983 р.н., 
уродженки Луганської області, громадянки України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваної Ганзій М. С. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрювана Ганзій Марина Сергіївна, 12.06.1983 р.н., уродженка 

смт Чмирівка Старобільського району Луганської області, останнє відо-
ме місце реєстрації та проживання за адресою: Луганська область, Ста-
робільський район, м. Старобільськ, вул. Слав’янська, буд. 25, у відпо-
відності до ст.ст 133, 135, 297-5 КК України, Вам необхідно з’явитись 
20.09.2022 у період з 09.00 до 14.00 до приміщення за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 15, до слідчого в ОВС слідчо-
го відділу УСБУ в Івано-Франківській області підполковника юстиції Ка-
рабіна Володимира Петровича, для повідомлення про завершення до-
судового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами до-
судового розслідування, а також вручення обвинувального акта та реє-
стру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 4202213000000122, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань 13.05.2022, в якому Ви є підозрюваною у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчого 
без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, на-
стають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ РАНІШЕ ПОВІДОМЛЕНОЇ ПІДОЗРИ 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Осадчук Андрій Миколайович, 19.09.1980 року народження, про-
курор Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та обо-
ронній сфері Центрального регіону Міляновський В.С. повідомляє Вам 
про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному провадженні  
№ 42014110350000430 від 23.12.2014 - у вчиненні державної зради, тоб-
то діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду сувере-
нітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатнос-
ті, державній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройно-
го конфлікту, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та у вчиненні дезертирства, тобто 
у нез’явленні на військову службу з відрядження з метою ухилення від її 
проходження, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 408 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАВЕРШЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Осадчук Андрій Миколайович, 19.09.1980 року наро-
дження, зареєстрований та проживаючий за адресою: Автономна Респу-
бліка Крим, Сакський район, с. Вітине, в/м 189, гурт. 3, кім. 33, на підста-
ві ст. 2975 КПК України повідомляємо, що досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні № 42014110350000430 від 23.12.2014 за під-
озрою Вас у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, завершено, а зібрані під час розслідуван-
ня докази є достатніми для складання обвинувального акта.

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України, Ви маєте право доступу до 
матеріалів досудового розслідування.

Ознайомитись з матеріалами кримінального провадження 
№ 42014110350000430 Ви маєте можливість у слідчому відділі Управлін-
ня СБ України в Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. Фе-
щенка-Чопівського, 7, кожного робочого дня, починаючи з 16.09.2022.

ОГОЛОШЕННЯ
Про реорганізацію шляхом приєднання державного підприємства  
«Спеціалізоване видавництво «Либідь»

З метою оптимізації системи державних підприємств, що належать до  
сфери управління Держкомтелерадіо, підвищення ефективності управ-
ління об’єктами державної власності, зменшення кількості непрацюю-
чих підприємств, відповідно до Цивільного кодексу України, Господар-
ського кодексу України, законів України «Про управління об’єктами дер-
жавної власності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців», на підставі Положення про Державний комітет 
телебачення і радіомовлення України, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 13.08.2014 № 341 (із змінами), виданий наказ 
Держкомтелерадіо України №108 від 05.09.2022 року

Відповідно до наказу:
Реорганізувати державне підприємство «Спеціалізоване видавництво 

«Либідь» (код за ЄДРПОУ 05591690), місцезнаходження: 01004, м. Київ, 
вул. Пушкінська, 32, шляхом приєднання до державного підприємства 
«Державне спеціалізоване видавництво «Мистецтво» (код за ЄДРПОУ 
02473122), місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 63.

Визначити строк заявлення кредиторами своїх вимог — два місяці 
з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення під-
приємства.

Встановити, що державне підприємство «Державне спеціалізоване 
видавництво «Мистецтво» є правонаступником усіх прав та обов’язків 
державного підприємства «Спеціалізоване видавництво «Либідь», яке 
приєднується з дня внесення відомостей до Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців.

Припинення діяльності державного підприємства «Спеціалізоване ви-
давництво «Либідь» здійснити до 30.12.2022 року. 

Державне підприємство «Спеціалізоване видавництво «Либідь»

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування) 

Вольфсон Ілля Святославович (Вольфсон Илья Светославович) 08.06.1981 р.н., громадянин російської федерації, 
уродженець м. Казань РСФСР, місце проживання невідоме, депутат Державної Думи Федеральних Зборів Російської 
Федерації 8 скликання, робоча адреса: Російська Федерація, м. Москва, вул. Охотний ряд, 1, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України Вам необхідно з’явитися 20 вересня 2022 року на 10 годину, 21 вересня 2022 року 
на 10 годину та 22 вересня 2022 року на 10 годину в каб. № 102 до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у 
Хмельницькій області Топільчука А. А. за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, тел. (0382) 69-84-81, 
для допиту, участі у слідчих, процесуальних діях та для виконання вимог ст. 290 КПК України — ознайомлення з ма-
теріалами кримінального провадження № 22022240000000079 від 05.05.2022 за підозрою Вольфсона І. С. у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України, в якому Ви є підозрюваним. 

Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість явки. Поважні причини та наслідки не-
прибуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 14.09.2022 нада-
но дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Сімановського Леоніда Якови-
ча (Симановский Леонид Яковлевич), 19.07.1949 р.н., громадянина російської федерації, уродженця м. Куйби-
шев, СРСР, місце проживання невідоме, депутату Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації 8 
скликання, робоча адреса: Російська Федерація, м. Москва, вул. Охотний ряд, 1, у кримінальному провадженні  
№ 22022240000000125 від 05.05.2022. 

Підозрюваний Сімановський Леонід Якович (Симановский Леонид Яковлевич), 19.07.1949 р.н., на підставі 
ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам необхідно з’явитись 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022 о 10 годині до  
УСБУ у Хмельницькій області: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, до слідчого Лаврієнка О. М., р.т. (0382) 
69-85-38, 65-72-73, для участі у слідчих, процесуальних діях та для виконання вимог ст. 290 КПК України — озна-
йомлення з матеріалами кримінального провадження № 22022240000000125 за ознаками вчинення злочину, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 110 КК України.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 17 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +4..+9 +14..+19 Черкаська +6..+11 +15..+20
Житомирська +4..+9 +11..+16 Кіровоградська +8..+13 +17..+22
Чернігівська +3..+8 +13..+18 Полтавська +7..+12 +17..+22
Сумська +4..+9 +14..+19 Дніпропетровська +9..+14 +19..+24
Закарпатська +9..+14 +13..+18 Одеська +13..+18 +22..+27
Рівненська +4..+9 +11..+16 Миколаївська +12..+17 +21..+26
Львівська +5..+10 +11..+16 Херсонська +13..+18 +22..+27
Івано-Франківська +6..+11 +10..+15 Запорізька +12..+17 +21..+26
Волинська +3..+8 +12..+17 Харківська +8..+13 +20..+25
Хмельницька +4..+9 +10..+15 Донецька +11..+16 +21..+26
Чернівецька +7..+12 +11..+16 Луганська +10..+15 +20..+25
Тернопільська +4..+9 +10..+15 Крим +14..+19 +24..+29
Вінницька +7..+12 +14..+19 Київ +7..+9 +15..+17

Укргiдрометцентр

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро                             16 вересня 2022 року
Слідчий в ОВС 2 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвє-

родонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях Ярушкевич Сергій Олександрович за погодженням з прокурором у 
кримінальному провадженні – прокурором відділу процесуального ке-
рівництва при провадженні досудового розслідування територіальни-
ми органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управ-
ління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Укра-
їни та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціо-
нальною злочинністю Луганської обласної прокуратури Веричем Дми-
тром Володимировичем, розглянувши матеріали кримінального про-
вадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22022130000000280 від 08.07.2022 та встановивши наявність до-
статніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, відповідно до ст. ст. 
40, 42, 276, 277, 278 КПК України, 

ПОВІДОМИВ:
Моргунову Миколі Вікторовичу, який народився 10.09.1972 в  

м. Брянка, Луганської області, проживаючому за адресою: Луганська 
область, м. Брянка, мікрорайон Мікрорайон-4, 52/7, громадянину Укра-
їни про підозру у добровільному зайнятті громадянином України по-
сади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміні-
стративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, ство-
рених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визна-
чені, зокрема, ст. 42 КПК України, ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Кон-
ституції України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається підо-

зрюваний Моргунов Микола Вікторович, 10.09.1972 р.н., який прожи-
ває за адресою: Луганська область, м. Брянка, мікрорайон Мікрора-
йон-4, 52/7 на 20.09.2022 о 10 год. 00 хв., на 21.09.2022 о 10 год. 00 
хв., на 22.09.2022 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з 
дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Доне-
цькій та Луганській областях за адресою: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, для допиту як підозрюваного, проведен-
ня інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22022130000000280 від 08.07.2022 за ознаками кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 
138, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосування приводу 
та здійснення спеціального досудового розслідування.  

Телефон для зв’зку: 0668468154.
Слідчий в ОВС 2 відділення СВ 3 управління (з дислокацією  
у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій  

та Луганській областях  Сергій ЯРУШКЕВИЧ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ  
СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО  

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
ПІДОЗРЮВАНОГО

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропе-
тровська від 14.09.2022 (судова справа № 183/6556/22) надано дозвіл 
на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні №22022130000000276 від 08.07.2022 стосовно під-
озрюваного Хоружого Михайла Андрійовича, 03.06.1995 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 7 ст. 111-1 КК України.

У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування у вказаному кримінальному прова-
дженні, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального про-
цесуального кодексу України підозрюваному Хоружому Михайлу Ан-
дрійовичу, 03.06.1995 р.н., повідомляю, що Вам необхідно з’явитись 
20.09.2022 об 11:00, 21.09.2022 об 11:00, 22.09.2022 об 11:00 до Сва-
тівської окружної прокуратури Луганської області, розташованої на пе-
ріод воєнного стану за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький, 
Кіровоградської області для допиту в якості підозрюваного, а також 
проведення слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінально-
му провадженні.

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим часом планується завер-
шення досудового розслідування, Вам необхідно з’явитись 23.09.2022 
об 11:00 до Сватівської окружної прокуратури Луганської області, за 
вищевказаною адресою для вручення повідомлення про завершен-
ня досудового розслідування та виконання вимог ст. 290 КПК Украї-
ни (відкриття матеріалів іншій стороні), а саме для надання доступу до 
матеріалів кримінального провадження.

Також, Вам необхідно з’явитись 26.09.2022 об 11:00 до Сватівської 
окружної прокуратури Луганської області за вищевказаною адресою 
для вручення обвинувального акта, реєстру матеріалів досудового 
розслідування та відібрання розписки про їх отримання.

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.

Прокурор Сватівської окружної  
прокуратури Луганської області Артем ТКАЧЕНКО

ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ  
СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО  

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
ПІДОЗРЮВАНОГО

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропе-
тровська від 13.09.2022 (судова справа № 183/6535/22) надано дозвіл 
на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні №12022131550000117 від 12.07.2022 стосовно підо-
зрюваного Шовкуна Андрія Ігоровича, 31.12.1993 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 
КК України.

У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування у вказаному кримінальному прова-
дженні, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального проце-
суального кодексу України підозрюваному Шовкуну Андрію Ігоровичу, 
31.12.1993 р.н., повідомляю, що Вам необхідно з’явитись 20.09.2022 о 
10:00, 21.09.2022 о 10:00, 22.09.2022 о 10:00 до Сватівської окружної 
прокуратури Луганської області, розташованої на період воєнного ста-
ну за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький, Кіровоградської 
області для допиту в якості підозрюваного, а також проведення слід-
чих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим часом планується завер-
шення досудового розслідування, Вам необхідно з’явитись 23.09.2022 
о 10:00 до Сватівської окружної прокуратури Луганської області за ви-
щевказаною адресою для вручення повідомлення про завершення до-
судового розслідування та виконання вимог ст. 290 КПК України (від-
криття матеріалів іншій стороні), а саме для надання доступу до мате-
ріалів кримінального провадження.

Також, Вам необхідно з’явитись 26.09.2022 о 10:00 до Сватівської 
окружної прокуратури Луганської області за вищевказаною адресою 
для вручення обвинувального акта, реєстру матеріалів досудового 
розслідування та відібрання розписки про їх отримання.

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.

Прокурор Сватівської окружної  
прокуратури Луганської області Артем ТКАЧЕНКО

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановления Шевченківським районним судом  

м. Чернівці ухвали про здійснення спеціального досудового  
розслідування стосовно підозрюваної Таран О. В.  

у кримінальному провадженні № 42022132580000023

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці надано дозвіл 
на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні № 42022132580000023 від 07.04.2022 стосовно гро-
мадянки України Таран Оксани Василівни, 26.05.1985 р.н., підозрюва-
ної у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 Кри-
мінального кодексу України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Таран Оксана Василівна, 26.05.1985 р.н., за-

реєстрована за адресою: смт Марківка Старобільського району Лу-
ганської області, кв. Молодіжний, буд. 2-А, кв.13, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 21 вересня 2022 на 
10:00 в каб. №258 до слідчого відділу Управління Служби безпе-
ки України в Чернівецькій області (вул. Шевченка, 1-А, м. Чернів-
ці) тел. роб. (0372) 595-440 для вручення вам повідомлення про під-
озру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 
ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України та здійснен-
ня інших процесуальних дій, виконання вимог ст. 290 КПК Украї-
ни та вручення обвинувального акта у кримінальному провадженні  
№ 42022132580000023 від 07.04.2022 в якості підозрюваної.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Руднєв Микола Іванович, 22.05.1984 р.н., остан-
нє відоме місце реєстрації та мешкання: Донецька область, м. Друж-
ківка, вул. Чапаєва, будинок 70, квартира 4, актуальне місце прожи-
вання якого не встановлено, на підставі ст. ст. 133, 135, 276, 277, 278, 
279 КПК України,  відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137  КПК Укра-
їни викликається 18.09.2022 о 15:00, 19.09.2022 о 15:00, 20.09.2022 о 
15:00 до  слідчого управління Головного управління Національної полі-
ції в Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, 
м. Покровськ, вул. Мандрика, буд. 7, для допиту як підозрюваного та 
проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№12014050260000924 від 10.07.2014.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Кравцова Костян-

тина Федоровича, 26.09.1952 року народження, зареєстрованого в м. До-
нецьк, Донецька обл., вул. Ревякіна, 38, кв. 12, обвинуваченого в кримі-
нальному провадженні № 22022260000000025 від 19.05.2022 р. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 05 жовтня 2022 року об 11:00 годин за 
адресою: 58001, м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 4.

 З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченого Кравцо-
ва Костянтина Федоровича у засобах масової інформації загальнодержав-
ної сфери розповсюдження останній вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Суддя Терещенко О. Є.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Воронова Андрія 

Миколайовича, 30.11.1968 року народження, зареєстрованого за адресою: 
м. Дружківка, Донецької області, вул. Постишева, 18/1, як обвинуваченого 
в кримінальному провадженні № 22018260000000062 від 12.11.2018 року 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

Судове засідання відбудеться 30 вересня 2022 року о 10-00 год. за адре-
сою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет 5. 

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченого Вороно-
ва Андрія Миколайовича у засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження останній вважається належним чином ознайом-
лений з її змістом.

Суддя О. Г. Літвінова 

Антимонопольним комітетом України відповідно до Закону Украї-
ни «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» та на вико-
нання пункту 7 Плану заходів з удосконалення механізму державної 
допомоги суб’єктам господарювання, затвердженого розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 14.06.2022 № 476-р, складено Річ-
ний звіт про надання державної допомоги суб’єктам господарювання 
в Україні за 2021 рік (https://amcu.gov.ua/pro-nas/zvitnist/richni-zviti-pro-
nadannya-derzhavnoyi-dopomogi/2021).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Чалін Геннадій Іванович, 

09.03.1977 р.н., останнє відоме місце реєстрації та 
мешкання: Донецька область, м. Дружківка, вул. Кос-
монавтів, будинок 15, актуальне місце проживан-
ня якого не встановлено, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 137 КПК України викликається 18.09.2022 о 
13:00, 19.09.2022 о 13:00, 20.09.2022 о 13:00 до слід-
чого управління Головного управління Національної 
поліції в Донецькій області, розташованого за адре-
сою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрика, 
буд. 7, для допиту як підозрюваного та проведення ін-
ших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№12014050260000924 від 10.07.2014.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбут-
тя зазначені у ст.ст. 138,139 КПК України, у тому числі: 
можливість застосування приводу та здійснення спеці-
ального досудового розслідування.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Кисельов Микола Володимиро-

вич, 03.12.1972 р.н., останнє відоме місце реєстрації та 
мешкання: Донецька область, м. Дружківка, вул. Лені-
на, будинок 44, квартира 37, актуальне місце прожи-
вання якого не встановлено відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 137 КПК України викликається 18.09.2022 о 
14:00, 19.09.2022 о 14:00, 20.09.2022 о 14:00 до слід-
чого управління Головного управління Національної 
поліції в Донецькій області, розташованого за адре-
сою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрика, 
буд. 7, для допиту як підозрюваного та проведення ін-
ших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№12014050260000924 від 10.07.2014.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбут-
тя зазначені у ст.ст. 138,139 КПК України, у тому числі: 
можливість застосування приводу та здійснення спеці-
ального досудового розслідування.

22 вересня 2022 року 

о 12:00 будуть проводитись 

погодження меж земельної ділянки 

за адресою: вул. Київська 1, 

с. Залісся, Великодимерська ОТГ, 

Київська область. Кадастровий 

номер: 3221280802:06:003:0041. 

Площа земельної ділянки — 0,1га. 

Право власності на земельну ділянку 

на правах оренди належить 

СТ «Заліське-2008».
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