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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛАФ ШОЛЬЦ:
«Ми разом з вами  

думками та серцями. 
путін не переможе.
Ми разом з вами, ми 

об’єднані. Ми будуємо 
плани повоєнної 

відбудови  
України». 

Експозиція розкаже 
про оборону Києва

СЬОГОДЕННЯ. У Національному музеї історії України за-
працювала виставка «Навала. Київський постріл»,  присвяче-
на обороні Києва від російських військ.

Основу експозиції становлять речі, які зібрали співробітники 
музею на Київщині, здебільшого у Приірпінні. Відвідувачі зможуть 
побачити спорядження, продукти російських солдатів, російські 
методички з ведення пропаганди серед населення, залишки бо-
єприпасів, знищені або вкрадені окупантами речі і світлини, які 
зробили співробітники музею у зруйнованих містах і селах.

«Важко дивитися і вкотре усвідомлювати масштаби злочинів 
росії. Але ворога маємо знати в лице. На наших очах творить-
ся історія. Ми зобов’язані дбайливо її збирати по шматочках. 
Тому раджу кожному відвідати цю виставку. Символічно, що 
її відкриваємо в день народження нашої улюбленої нескоре-
ної столиці. Вона вистояла. Вистоїть і Україна», — зазначає мі-
ністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Для загального огляду виставка доступна щодня з 10:00 до 
17:00.

4,8 млн біженців
повернулися з-за кордону станом на 30 

травня. Через агресію рф з території 
України раніше змушені були виїхати 

7,6 млн людей 

ТУРБОТА. На українців, які змушені виїжджати з районів 
проведення бойових дій (можливих бойових дій), чекає 
фінансова допомога одразу після прибуття поїзда

Переселенці мають 
змогу отримати 
гроші на вокзалі

Федеральний канцлер Німеччини під час телемарафону 
Save Ukraine

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
uk

ra
in

ia
n.

vo
an

ew
s.

co
m

2

3 Про науковий потенціал 
Рівненщини та нові вимоги 
сучасності «УК» говорить з 
директором департаменту освіти і 
науки ОДА Петром Коржевським

ПЕРСПЕКТИВИ

8 
ДОКУМЕНТИ

Закон України «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 
щодо посилення захисту 
прав працівників»4«Урядовий кур’єр» аналізує, як реалізація 

загальнодержавного проєкту дасть змогу 
Україні, членові Єдиної енергосистеми 
Євросоюзу, стати провідним гравцем на 
європейському енергетичному ринку

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС

росію потрібно визнати спонсором тероризму
ЗАКЛИК. Віцепрем’єр-міністр з 

питань європейської та євроатлан-
тичної інтеграції Ольга Стефані-
шина взяла участь у засіданні Ко-
мітету з питань демократії та без-
пеки весняної сесії Парламентської 
асамблеї НАТО 29 червня у Віль-
нюсі.

Під час виступу вона розповіла 
про гуманітарну ситуацію в Україні, 
що стрімко погіршується. Зокрема, 
урядовиця зазначила, що з почат-

ку повномасштабної війни в Укра-
їні загинули десятки тисяч мирних 
жителів. Майже 220 тисяч людей 
втратили домівки. росія систем-
но порушує основні принципи між-
народного гуманітарного права та 
права людини.

«Усвідомлюючи, що не зможе пе-
ремогти у війні, росія свідомо на-
магається знищити Україну, спри-
чиняючи величезну гуманітарну ка-
тастрофу, — наголосила вона. — 

Ми закликаємо визнати росію дер-
жавою — спонсором тероризму».

Урядовиця розповіла парламен-
тарям держав-членів НАТО про ре-
пресії та терор російських сил про-
ти українців на окупованих терито-
ріях. Так, російські війська грабу-
ють місцевих жителів та гуманітар-
ні конвої на окупованих територі-
ях. Не зумівши придушити опір міс-
цевого населення, загарбники роз-
горнули репресії — жорстоко пе-

реслідують місцевих лідерів, жур-
налістів та активістів, вважаючи, 
що ліквідація українських місцевих 
еліт зламає опір і гарантує лояль-
ність до росії.

«Ми вдячні нашим партнерам 
за надану гуманітарну підтримку 
Україні та розміщення українських 
біженців, за всю фінансову й тех-
нічну допомогу, оперативно нада-
ну Україні. Це зміцнює нашу стій-
кість, але нам потрібно більше: ак-

тивніше залучення міжнародних 
організацій до надання гуманітар-
ної допомоги, створення гумані-
тарних коридорів, забезпечення 
доставлення допомоги до медич-
них закладів, постачання критич-
но важливого продовольства для 
мирного населення. Ми розрахо-
вуємо в цьому на допомогу країн 
та провідну роль НАТО», — цитує 
слова Ольги Стефанішиної служба 
віцепрем’єра.
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Телефони відділу реклами: (44) 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 су-
ду від 25.05.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального 
досудового розслідування у кримінальному провадженні № 
42022000000000333 стосовно підозрюваних у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК Укра-
їни: Авдєєва Михайла Юрійовича, 06.03.1977 р.н.; Авксєнтьє-
ва Сардана Володимирівна, 02.07.1970 р.н.; Аксакова Анатолія 
Геннадійовича, 28.11.1957 р.н.; Альохіна Андрія Анатолійови-
ча, 09.02.1959 р.н.; Алімової Ольга Миколаївни, 10.04.1953 р.н.; 
Аммосова Петра Револьдовича, 22.09.1966 р.н.; Ананського 
Ігоря Олександровича, 06.09.1966 р.н.; Арапова Георгія Кос-
тянтиновича, 11.09.1999 р.н.; Арефьєва Миколи Васильовича, 
11.03.1949 р.н.; Афоніна Юрія В’ячеславовича, 22.03.1977 р.н.; 
Бабабкова Олександра Михайловича, 08.02.1963 р.н.; Бабича 
Івана Миколайовича, 02.09.1982 р.н.; Бєлоусова Вадима Во-
лодимировича, 02.10.1960 р.н.; Берулаву Михайла Миколайо-
вича, 03.08.1950 р.н.; Бессонова Євгенія Івановича, 26.11.1968 
р.н.; Біфова Анатолія Жамаловича, 07.01.1963 р.н.; Блоцько-
го Володимира Миколайовича, 10.11.1977 р.н.; Бурляєва Ми-
коли Петровича, 03.08.1946 р.н.; Васільєва Миколи Іванови-
ча, 28.03.1958 р.н.; Вассермана Анатолія Олександровича, 
09.12.1952 р.н.; Власова Василя Максимовича, 27.06.1995 
р.н.; Гаврилова Сергія Анатолійовича, 27.01.1966 р.н.; Гар-
тунга Валерія Карловича, 12.11.1960 р.н.; Глазкової Анжелі-
ки Єгорівни, 28.12.1968 р.н.; Горячевої Ксенії Олександрівни, 
16.05.1996 р.н.; Григор’єва Юрія Інокентійовича, 20.09.1969 
р.н.; Гусєва Дмитра Геннадійовича, 23.07.1972 р.н.; Даван-
кова Владислава Андрійовича, 25.02.1984 р.н.; Дєлягіна Ми-
хайла Геннадійовича, 18.03.1968 р.н.; Діденка Олексія Ми-
колайовича, 30.03.1983 р.н.; Дмітрієвої Оксани Генріховної, 
03.04.1958 р.н.; Дробот Марії Володимирівни, 21.03.1982 р.н.; 
Дьоміна Олександра В’ячеславовича, 23.09.1988 р.н.; Єзер-

ського Миколи Миколайовича, 08.05.1956 р.н.; Журавльо-
ва Олексія Олександровича, 30.06.1962 р.н.; Зюганова Ген-
надія Андрійовича, 26.06.1944 р.н.; Іванова Миколи Микола-
йовича, 17.01.1957 р.н.; Іванюженкова Бориса Вікторовича, 
25.02.1966 р.н.; Ісакова Володимира Павловича, 25.02.1987 
р.н.; Кабишева Сергія Володимировича, 04.09.1963 р.н.; Ка-
занкова Сергія Івановича, 09.10.1972 р.н.; Калашнікова Лео-
ніда Івановича, 06.08.1960 р.н.; Камнєва Георгія Петровича, 
05.10.1983 р.н.; Канокова Тимура Борисовича, 24.09.1972 р.н.; 
Каргінова Сергія Генріховича, 05.09.1969 р.н.; Кашина Воло-
димира Івановича, 10.08.1948 р.н.; Коломейцева Миколи Ва-
сильовича, 01.09.1956 р.н.; Комоцького Бориса Олеговича, 
31.01.1956 р.н.; Корнієнка Олексія Вікторовича, 22.07.1976 
р.н.; Кочієва Роберта Івановича, 16.03.1966 р.н.; Кошелєва Во-
лодимира Олексійовича, 01.10.1974 р.н.; Кузнєцова Андрія 
Анатолійовича, 29.05.1972 р.н.; Кузнєцова Дмитра Вадимови-
ча, 05.03.1975 р.н.; Панеша Каплана Мугдіновича, 04.09.1974 
р.н.; Пантелєєва Сергія Михайловича, 04.07.1951 р.н.; Парфе-
нова Дениса Андрійовича, 22.09.1987 р.н.; Плякіна Володи-
мира Володимировича, 19.09.1981 р.н.; Прокофьєва Артема 
В’ячеславовича, 31.12.1983 р.н.; Прусакова Марія Миколаїв-
на, 04.09.1983 р.н.; Рашкіна Валерія Федоровича, 14.03.1955 
р.н.; Ремезкова Олександра Олександровича, 07.04.1962 р.н.; 
Савицька Світлана Євгенівна, 08.08.1948 р.н.; Свистунова Ар-
кадія Миколайовича, 28.04.1965 р.н.; Свіщєва Дмитра Олек-
сандровича, 22.05.1969 р.н.; Селезнєва Валерія Сергійови-
ча, 05.09.1964 р.н.; Семигина Геннадія Юрійовича, 23.03.1964 
р.н.; Сінельщикова Юрія Петровича, 26.09.1947 р.н.; Сіпягіна 
Володимира Володимировича, 19.02.1970 р.н.; Слуцького Ле-
оніда Едуардовича, 04.01.1968 р.н.; Смоліна Олега Миколайо-
вича, 10.02.1952 р.н.; Соболєва Віктора Івановича, 23.02.1950 
р.н.; Сулейманова Рената Ісмаїловича, 24.12.1965 р.н.; Суха-
рева Івана Костянтиновича, 10.06.1978 р.н.; Тарбаєва Санга-
джи Андрійовича, 15.04.1982 р.н.; Тайсаєва Казбека Куцуко-

вича, 12.02.1967 р.н.; Мельникова Івана Івановича, 07.08.1950 
р.н.; Миронова Сергія Михайловича, 14.02.1953 р.н.; Муса-
това Івана Михайловича, 14.02.1976 р.н.; Напсо Юрія Аісо-
вича, 17.04.1973 р.н.; Наумова Станіслава Олександровича, 
04.10.1972 р.н.; Нечаєва Олексія Генадійовича, 30.08.1966 
р.н.; Нілова Олега Анатолійовича, 08.05.1962 р.н.; Нілова 
Ярослава Євгеновича, 20.03.1982 р.н.; Новичкова Миколи Во-
лодимировича, 24.12.1974 р.н.; Новікова Дмитра Георгійо-
вича, 12.09.1969 р.н.; Обухова Сергія Павловича, 05.10.1958 
р.н.; Осадчого Миколи Івановича, 08.12.1957 р.н.; Останіної Ні-
ни Олександрівни, 26.12.1955 р.н.; Пайкіна Бориса Романови-
ча, 26.03.1965 р.н.; Куміна Вадима Валентиновича, 01.01.1973 
р.н.; Курінного Олексія Володимировича, 18.01.1974 р.н.; 
Лантратової Яни Валеріївни, 14.12.1988 р.н.; Лебедєва Олега 
Олександровича, 12.10.1976 р.н.; Левченка Сергія Георгієви-
ча, 02.11.1953 р.н.; Леонова Олега Юрійовича, 10.09.1970 р.н.; 
Леонова Сергія Дмитровича, 09.05.1983 р.н.; Лісіцина Анато-
лія Івановича, 26.06.1947 р.н.; Лугового Андрія Костянтинови-
ча, 19.09.1966 р.н.; Лябіхова Романа Михайловича,07.05.1973 
р.н.; Маркова Євгенія Володимировича,08.11.1973 р.н.; Мар-
хаєва В’ячеслава Михайловича, 01.06.1955 р.н.; Марченка Єв-
генія Євгеновича, 17.07.1972 р.н.; Матвєєва Михайла Микола-
йовича,13.05.1968 р.н.; Терентьєва Олександра Васильовича, 
01.01.1961 р.н.; Ткачова Антона Олеговича, 31.03.1994 р.н.; 
Тумусова Федота Семеновича, 30.06.1955 р.н.; Філатової Іри-
ни Анатоліївни, 08.08.1978 р.н.; Харитонова Миколи Михайло-
вича, 30.10.1948 р.н.; Хованської Галини Петрівни, 23.08.1943 
р.н.; Чєпи Олексія Васильовича, 22.11.1955 р.н.; Чернишова 
Бориса Олександровича, 25.06.1991 р.н.; Шайхутдінова Ріфа-
та Габдулхаковича, 23.12.1963 р.н.; Шаргунова Сергія Олек-
сандровича, 12.05.1980 р.н.; Шилкіна Григорія Володимирови-
ча, 20.10.1976 р.н.; Щапова Михайла Вікторовича, 20.09.1975 
р.н.; Ющенка Олександра Андрійовича, 19.11.1969 р.н.

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

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присвоєння військового звання

Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику СЕРПУХОВУ 
Олександру Васильовичу — начальнику Військового інституту танкових військ 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
28 травня 2022 року
№ 377/2022

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 травня 2022 р. № 630 
Київ

Про внесення змін до деяких актів  
Кабінету Міністрів України щодо запобігання 

поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до актів Кабінету Міністрів України щодо запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона-
вірусом SARS-CoV-2, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 травня 2022 р. № 630

ЗМІНИ, 
 що вносяться до актів Кабінету Міністрів України щодо запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

1. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р.  
№ 338 «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у ре-
жим надзвичайної ситуації» — із зміною, внесеною постановою Кабінету Міні-
стрів України від 19 березня 2022 р. № 318 (Офіційний вісник України, 2022 р., 
№ 26, ст. 1403), слово «травня» замінити словом «серпня».

2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р.  
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних проти-
епідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офі-
ційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14, № 100, ст. 6606; 2022 р., № 25, ст. 1237) 
цифри і слово «31 травня» замінити цифрами і словом «31 серпня».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 травня 2022 р. № 632 
Київ

Про внесення змін до Порядку доступу  
до інформації в інформаційно-аналітичній 

платформі електронної верифікації  
та моніторингу органів, що здійснюють 

державні виплати
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку доступу до інформації в інформаційно-аналітичній плат-

формі електронної верифікації та моніторингу органів, що здійснюють держав-
ні виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 груд-
ня 2020 р. № 1355 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 4, ст. 232), — із змі-
нами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 
504, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 травня 2022 р. № 632

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку доступу до інформації в інформаційно-аналітичній 
платформі електронної верифікації та моніторингу органів, що здійснюють 

державні виплати
1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

«Доступ до інформації в інформаційно-аналітичній платформі надається ор-
ганам, що здійснюють державні виплати, з використанням веб-інтерфейсу ін-
формаційно-аналітичної платформи (далі — веб інтерфейс) або прикладного 
програмного інтерфейсу (АРІ).».

2. У пункті 2:
1) після слів «Доступ до інформації в інформаційно-аналітичній платформі» 

доповнити словами «з використанням веб-інтерфейсу»;
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Доступ до інформації в інформаційно-аналітичній платформі з викорис-

танням прикладного програмного інтерфейсу (АРІ) надається Мінфіном орга-
ну, що здійснює державні виплати, на безоплатній основі на підставі догово-
ру про надання доступу до інформації в інформаційно-аналітичній платфор-
мі електронної верифікації та моніторингу з використанням прикладного про-
грамного інтерфейсу (АРІ), який укладається на підставі примірного договору, 
та технічних протоколів, якими визначаються умови інформаційної взаємодії 
під час такого доступу.».

3. Абзаци другий і третій пункту 5 після слів «доступу до інформації в інфор-
маційно-аналітичній платформі» доповнити словами «з використанням веб-
інтерфейсу».

4. Доповнити Порядок пунктом 91 такого змісту:
«91. Орган, що здійснює державні виплати, під час надсилання запиту щодо 

надання інформації з інформаційно-аналітичної платформи з використанням 
прикладного програмного інтерфейсу (АРІ) включає до запиту інформацію, ви-
значену пунктом 6 частини третьої статті 15 Закону України «Про верифікацію 
та моніторинг державних виплат», щодо посади та прізвища, власного імені, по 
батькові (за наявності) працівника, який здійснив запит, та накладає на нього 
кваліфіковану електронну печатку такого органу.».

5. У тексті додатків 1—4 слова «ім’я» та «по батькові» замінити відповідно 
словами «власне ім’я» та «по батькові (за наявності)».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 травня 2022 р. № 406-р 
Київ

Про внесення пропозицій щодо застосування 
секторальних спеціальних економічних 
та інших обмежувальних заходів згідно 
з резолюціями Ради Безпеки ООН щодо 

Центральноафриканської Республіки
1. У зв’язку з прийняттям Радою Безпеки ООН резолюцій від 5 грудня 2013 р.  

№ 2127, від 28 січня 2014 р. № 2134, від 22 січня 2015 р. № 2196, від 27 січня 
2016 р. № 2262, від 27 січня 2017 р. № 2339, від 30 січня 2018 р. № 2399, від 
31 січня 2019 р. № 2454, від 12 вересня 2019 р. № 2488, від 31 січня 2020 р. 
№ 2507, від 28 липня 2020 р. № 2536 та від 29 липня 2021 № 2588 щодо Цен-
тральноафриканської Республіки відповідно до частини першої статті 5 Зако-
ну України «Про санкції» схвалити та протягом одного місяця внести на роз-
гляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосу-
вання таких секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних 
заходів (санкцій): 

1) до 31 липня 2022 р. дотримуватися вимог заборони на:
пряме або непряме постачання, продаж або передачу Центральноафрикан-

ській Республіці з території України, через територію України або громадяна-
ми України або з використанням морських чи повітряних суден під Державним 
Прапором України озброєнь та пов’язаних з ними матеріальних засобів усіх ти-
пів, включно із зброєю та боєприпасами, військовими машинами і майном, на-
піввійськовим майном і запасними частинами до всього зазначеного;

технічну допомогу, навчання, фінансову або іншу допомогу, пов’язану з вій-
ськовою діяльністю або з наданням, технічним обслуговуванням або викорис-
танням будь-яких озброєнь і пов’язаних з ними матеріальних засобів, включ-
но з наданням озброєного найманого персоналу, незалежно від країни його по-
ходження.

Обмеження, зазначені в абзацах першому — третьому цього підпункту, не 
поширюються на:

постачання з попереднім повідомленням Комітету Ради Безпеки Організа-
ції Об’єднаних Націй, що діє на підставі резолюції Ради Безпеки Організації 
Об’єднаних Націй від 5 грудня 2013 р. № 2127 (далі — Комітет), призначене ви-
ключно для підтримки та використання Багатопрофільною комплексною місі-
єю Організації Об’єднаних Націй зі  стабілізації в Центральноафриканській Рес-
публіці, місією Європейського Союзу та французькими силами, розгорнутими 
у Центральноафриканській Республіці, а також силами інших держав-членів, 
що здійснюють навчання і надають допомогу;

постачання з попереднім повідомленням Комітету військового майна не-
смертельного ураження та надання допомоги, включаючи оперативну та нео-
перативну підготовку сил безпеки Центральноафриканської Республіки, у тому 
числі державних невійськових правоохоронних органів, призначених виключно 
для підтримки або використання в рамках процесу реформування сектору без-
пеки Центральноафриканської Республіки, в координації з Багатопрофільною 
комплексною місією Організації Об’єднаних Націй зі стабілізації в Центрально-
африканській Республіці;

постачання, санкціоноване Комітетом, чадськими або суданськими си-
лами виключно для їх використання міжнародними патрулями тристорон-
ніх сил, створених 23 травня 2011 р. в Хартумі Суданом, Центральноафрикан-
ською Республікою і Чадом, з метою зміцнення безпеки в спільних прикордон-
них районах у співпраці з Багатопрофільною комплексною місією Організації 
Об’єднаних Націй зі стабілізації в Центральноафриканській Республіці;

постачання з попереднім повідомленням Комітету військового майна не-
смертельного ураження, призначеного виключно для використання в гумані-
тарних або захисних цілях, та відповідну технічну допомогу або технічне на-
вчання;

тимчасове ввезення до Центральноафриканської Республіки захисного 
спорядження, включаючи бронежилети та військові каски виключно для осо-
бистого користування персоналом Організації Об’єднаних Націй, представни-
ками засобів масової інформації та співробітниками гуманітарних організа-
цій та організацій, що займаються питаннями розвитку, і пов’язаним з ни-
ми персоналом; 

постачання з попереднім повідомленням Комітету стрілецької зброї та іншо-
го пов’язаного з нею спорядження, призначеного виключно для використання 
міжнародними патрулями, що забезпечують безпеку в тринаціональному райо-
ні річки Санга, який охороняється озброєними доглядачами парків, які задіяні у 
проекті «Чінко» та які працюють у Національному парку Бамінгі-Бангоран, для 
боротьби з браконьєрством, контрабандою слонової кістки і зброї та іншими 
видами діяльності, що суперечать національним законам Центральноафрикан-
ської Республіки або її міжнародно-правовим зобов’язанням;

постачання з попереднім повідомленням Комітету силам безпеки Централь-
ноафриканської Республіки,  у тому числі державним невійськовим правоохо-
ронним органам, зброї калібру 14,5 мм або менше та спеціально призначених 
для неї боєприпасів і компонентів, а також неозброєних наземних транспорт-
них засобів військового призначення та наземних транспортних засобів із вста-
новленою зброєю калібру 14,5 мм або менше та запасних частин до них, поста-
чання ручних протитанкових гранатометів та боєприпасів, спеціально призна-
чених для такої зброї, мінометів калібру 60 мм і 82 мм та спеціально призначе-
них для такої зброї боєприпасів, та надання відповідної допомоги виключно для 
підтримки або використання в рамках процесу реформування сектору безпеки 
Центральноафриканської Республіки;

постачання, попередньо санкціоноване Комітетом, призначене для сил без-
пеки Центральноафриканської Республіки, у тому числі державних невійсько-
вих правоохоронних органів, озброєнь та пов’язаних з ними смертельних за-
собів, не зазначених в абзаці одинадцятому цього підпункту, і надання відпо-
відної допомоги, призначених виключно для надання підтримки та викорис-
тання в рамках процесу реформування сектору безпеки Центральноафрикан-
ської Республіки;

продаж або постачання інших озброєнь та пов’язаних з ними матеріальних 
засобів та надання допомоги або направлення персоналу, попередньо санкці-
оновані Комітетом.

У разі здійснення постачання відповідно до абзаців восьмого, десятого та 
одинадцятого цього підпункту подавати Комітетові через Міністерство закор-
донних справ повідомлення про намір щодо надання такого постачання щонай-
менше за 20 днів до безпосереднього постачання.

 Повідомлення та запити щодо дозволу на постачання повинні містити де-
тальну інформацію щодо виробника та постачальника, опис озброєння, включ-
но з типом, калібром, кількістю предметів, серійні номери та/або номери пар-
тій, або ймовірну дату, коли серійні номери та/або номери партій будуть нада-
ні; ймовірну дату та пункт постачання; способи перевезення та маршрути по-
стачання; мету використання та зазначення кінцевого споживача, включно з 
ймовірним підрозділом сил безпеки Центральноафриканської Республіки, яко-
му призначається відповідне постачання, а також ймовірне місце зберігання та-
ких предметів;

2) озброєння та пов’язані з ними засоби смертельного ураження, які про-
даються або постачаються силам безпеки Центральноафриканської Респу-
бліки виключно з метою сприяння їх становленню, не повинні перепродава-
тися, передаватися або надаватися у розпорядження будь-яким фізичним 
або юридичним особам, які не входять до складу сил безпеки Центрально-
африканської Республіки або держави-члена, яка здійснює продаж або по-
стачання;

3) щодо предметів, постачання, продаж, передача або експорт яких заборо-
няється згідно з підпунктом 1 цього пункту, має проводитися вилучення, реє-
страція та ліквідація, у тому числі шляхом знешкодження, приведення до стану 
непридатності, зберігання на складі або передачі державі, яка не є державою 
походження або призначення, з метою ліквідації.

2. Міністерству закордонних справ доводити до відома відповідних дер-
жавних органів України інформацію про рішення Ради Безпеки Організації 
Об’єднаних Націй, необхідні для реалізації цього розпорядження.

3. Міністерству економіки, Міністерству з питань стратегічних галузей про-
мисловості, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству оборони, Держав-
ній митній службі, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній 
службі експортного контролю, Державній авіаційній службі за участю Дер-
жавного концерну «Укрборонпром», Служби безпеки, Служби зовнішньої 
розвідки, Національного банку в межах компетенції забезпечити виконання 
рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування сек-
торальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санк-
цій) і проведення моніторингу стану виконання зазначеного рішення та йо-
го ефективність.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 ЧЕРВНЯ
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Київська +8 +13 +22 +27 Черкаська +9 +14 +22 +27
Житомирська +7 +12 +19 +24 Кіровоградська +12 +17 +23 +28
Чернігівська +8 +13 +19 +24 Полтавська +11 +16 +23 +28
Сумська +9 +14 +22 +27 Дніпропетровська +13 +18 +26 +31
Закарпатська +9 +14 +21 +26 Одеська +13 +18 +24 +29
Рівненська +7 +12 +16 +21 Миколаївська +13 +18 +25 +30
Львівська +7 +12 +17 +22 Херсонська +14 +19 +27 +32
Івано-Франківська +8 +13 +18 +23 Запорізька +15 +20 +27 +32
Волинська +7 +12 +17 +22 Харківська +12 +17 +26 +31
Хмельницька +8 +13 +20 +25 Донецька +16 +21 +27 +32
Чернівецька +8 +13 +18 +23 Луганська +13 +18 +27 +32
Тернопільська +8 +13 +18 +23 Крим +–15 +20 +25 +30
Вінницька +9 +14 +23 +28 Київ +11 +13 +22 +24

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

22..27
8..13

27..32
16..21

23..28
11..16

25..30
13..18

18..23
8..13

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Зіпсоване посвідчення громадянина потерпілого від Чорнобиль-
ської катастрофи категорії 3 серії Б № 014390 від 10.08.1993 р., ви-
дане Київською обласною державною адміністрацією на ім’я Даценко 
Дмитро Евгенійович, вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДАНИЛИШИНА П.І.
11.05.2022 Ленінським районним судом міста Дніпропетровська у кри-

мінальному провадженні № 22021020000000030 від 24.03.2021 за ч. 1 ст. 
258-3 КК України постановлено ухвалу про здійснення спеціального судо-
вого провадження стосовно обвинуваченого Данилишина Петра Іванови-
ча, 19.07.1976 р.н.

У зв’язку з викладеним, Ленінський районний суд міста Дніпропетров-
ська викликає Данилишина Петра Івановича, як обвинуваченого на 14:00 
год. 16 червня 2022 року у справі за обвинуваченням Данилишина Петра 
Івановича, 19.07.1976 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. 
Коробова, буд. 6, каб. 204, для участі в судовому засіданні.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про підозру

Громадянин російської федерації Ростовцев Руслан Борисо-
вич, 30.01.1968 року народження, останнє відоме місце проживан-
ня (реєстрації): російська федерація, м. Москва, пров. Сівцев Вражек, 
буд. 20, кв. 17, слідчого управління Головного управління СБУ в АР 
Крим Марченко А.І. у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК 
України, повідомляє Вам про підозру у кримінальному провадженні  
№ 42022000000000324 від 18.02.2022 — в участі у терористичній ор-
ганізації, а також в організаційному та іншому сприянні діяльності те-
рористичної організації, тобто у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повістка про виклик обвинувачених в судове засідання  
та інформація про процесуальні документи, що підлягають 

врученню їм
У провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду у скла-

ді Федорак Л.М. (головуюча), суддів Строгого І.Л., Маслова В.В. пе-
ребуває об’єднане кримінальне провадження № 32013110110000482, 
№ 52017000000000520 стосовно обвинувачення Самоткала Едуарда 
Вікторовича, Лисенка Дмитра Васильовича, Кіма Віссаріона Володи-
мировича, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 
3 ст.27, ч. 5 ст. 191 КК України, Костянецької Світлани Владиславів-
ни, Костянецького Антона Геннадійовича, Кіма Артема Віссаріонови-
ча, Богатчука Володимира Анатолійовича, Рибака Олексія Олексан-
дровича, Масолобова Олексія Олександровича, Дмитренка Юрія Ві-
кторовича, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 
5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, Юркевича Сергія Романовича, Соко-
лова Дмитра Дмитровича, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого  ч. 5 ст. 191 КК України. Стосовно обвинувачених: 
Самоткала Едуарда Вікторовича, Костянецької Світлани Владиславів-
ни, Костянецького Антона Геннадійовича, Дмитренка Юрія Вікторови-
ча та Соколова Дмитра Дмитровича здійснюється спеціальне судове 
провадження.

У зв’язку з цим, у судове засідання викликаються наступні учасни-
ки кримінального провадження: 

обвинувачений — Самоткал Едуард Вікторович, останнє відоме 
місце проживання: м. Київ, вул. Драгомирова, 16 Б, кв. 11, обвину-
вачена — Костянецька Світлана Владиславівна, останнє відоме місце 
проживання: м. Київ, просп. Академіка Палладіна, буд. 18/30, кв. 313, 
обвинувачений Костянецький Антон Геннадійович —  останнє відо-
ме місце проживання: м. Київ, вул. Академіка Палладіна, буд. 18/30, 
кв. 313, обвинувачений Дмитренок Юрій Вікторович, останнє відоме 
місце проживання: м. Харків, вул. Ньютона, буд. 115/2,  кв. 65, обви-
нувачений Соколов Дмитро Дмитрович — останнє відоме місце про-
живання: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіїв-
ська Борщагівка, вул. Скіфська, буд. 57. та м. Одеса, вул. Паркова, 
буд. 79, кв. 56.

Судове засідання відбудеться  01 червня 2022 року о 12 год 00 хв, 
06 липня 2022 року о 15 год 00 хв, 07 вересня 2022 року о 15 год 00 
хв, 12 жовтня 2022 року о 15 год 00 хв, 02 листопада 2022 року о 15 
год 00 хв, 14 грудня 2022 року о 15 год 00 хв за адресою: місто Ки-
їв, проспект Перемоги, 41, тел.: +380 (44) 585 27 43, e-mail: inbox@
vaks.gov.ua

Копії процесуальних документів, що підлягають врученню обви-
нуваченому Самоткалу Е.В., надсилаються захисникам Сініченку І.С.,  
Йосипову А.А., Карпенку М.О., Трофименку В.М., Яровому А.Р., Гло-
бі К.В., копії процесуальних документів, що підлягають врученню об-
винуваченій Костянецькій С.В., надсилаються захисникам Охріменку 
В.В., Левковцю А.Ю., Третяченку О.В., копії процесуальних докумен-
тів, що підлягають врученню обвинуваченому  Костянецькому А.Г., 
надсилаються захисникам Левковцю А.Ю., Маркевичу В.Я., Третя-
ченку О.В., копії процесуальних документів, що підлягають врученню 
обвинуваченому Дмитренку Ю.В., надсилаються захиснику Сафіній 
Ф.Ф., копії процесуальних документів, що підлягають врученню об-
винуваченому Соколову Д.Д., надсилаються захиснику  Свіденку К.Б.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше судовий розгляд криміналь-
ного провадження здійснюватиметься за його відсутності. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі стат-
тею 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судо-

вого рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні 

лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого ча-

су внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5)тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у 

зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасо-
во залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або 
серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повідомлення про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення осо-

би за викликом.
Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової 

інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачені 
вважаються належним чином ознайомленими з її змістом.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Ки-
єва  Макухи А.А. від 26.05.2022 у справі № 760/2620/22 надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 22021101110000088 від 14.04.2021 стосов-
но громадянина Російської Федерації Попова Олександра Юрійовича, 
06.12.1983 року народження, підозрюваного у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 146 КК України.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Попова О.Ю. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Попов Олександр Юрійович, 06.12.1983 року наро-

дження, місце проживання не відоме, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 297-5 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необ-
хідно з’явитися 02.06.2022 о 10 год. 00 хв., 03.06.2022 о 10 год. 00 хв. як 
підозрюваному у кримінальному провадженні № 22021101110000088 
за ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 146 КК України під час здійснення спеціального 
досудового розслідування до слідчого слідчого управління Головно-
го управління СБ України у м. Києві та Київській області Базавляк Ан-
ни Юріївни за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А, для участі у до-
питі як підозрюваного, відкриття матеріалів досудового розслідуван-
ня: повідомлення про завершення досудового розслідування, надан-
ня доступу до матеріалів, ознайомлення з ними, отримання обвину-
вального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні № 22021101110000088. При собі необхідно 
мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосову-
ються заходи, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

Стаття 138 КПК України. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судо-

вого рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні 

лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу 

внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у 

зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасо-
во залишити цей заклад; 

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або 
серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення осо-

би на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивіль-
ний відповідач, який був у встановленому Кримінальним процесуаль-
ним кодексом України України порядку викликаний (зокрема, наявне 
підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлен-
ня з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або 
не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається 
грошове стягнення у розмірі: — від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної 
заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокуро-
ра; — від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у випадку 
неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до під-
озрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відпові-
дальність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий ви-
клик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної при-
чини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголо-
шений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває 
на тимчасово окупованій території України, території держави, визна-
ної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для 
здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального 
судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Пиріг Петро Миколайович, 

24.02.1968 р.н., уродженець с. Олієво-Королівка Го-
роденківського р-ну Івано-Франківської обл., грома-
дянин України останнє відоме місце проживання: Ро-
сійська Федерація, Амурська обл., м. Благовєщенськ, 
вул. Леніна, буд. 213, кв. 40 на підставі ст.ст. 134, 
135, 297-5, 323 КПК України Вам необхідно з’явитися 
09.06.2022 на 14 год. 00 хв до Івано-Франківського 
міського суду Івано-Франківської області, за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 
1 поверх, зал 13, для розгляду кримінального прова-
дження про обвинувачення Пирога Петра Миколайо-
вича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

Суддя Дмитро РУДЕНКО

Приватний нотаріус Дніпровського 

міського нотаріального округу Яковле-

ва І.М. повідомляє гр. СЕРГА ІГОРЯ ІВА-

НОВИЧА, 21.02.1968 р.н., про відкриття 

спадщини після смерті матері, гр. СЕР-

ГА МАРИНИ ЙОСИПІВНИ 28.07.1945 р.н, 

яка померла 16.11.2017року. Прошу про-

тягом місяця з дати публікації прибути до 

нотаріуса за адресою: м. Дніпро, пр. Сло-

божанський, буд.66, тел. +380509943233

Втрачене посвідчення громадян-
ки, потерпілої від Чорнобильської ката-
строфи категорії 1, серії А № 059381 від 
23.05.1996 р.н., видане Київською облас-
ною державною адміністрацією на ім’я 
Коноваленко Майя Миколаєвна, 
вважати недійсним.

Розшукуються спадкоємці після смерті 
БРАШАВЕЦЬКОЇ ВАРВАРИ 

АФАНАСІЇВНИ, 
яка померла 15.01.2022р. Спадкова спра-
ва відкрита приватним нотаріусом Ми-
колаївського районного нотаріального 
округу Миколаївської області, Філіпенко 
О.М., тел.0673379802

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається гро-
мадянка України Твердохліб Тетяна Олександрівна, 26.03.1979 р.н., 
об 11 годині 00 хвилин на 04.06.2022, 05.06.2022, 06.06.2022 до 
Луганської обласної прокуратури, за фактичним місцерозташу-
ванням за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, 
вул. Соборна, 5а, (каб. 6) для вручення письмового повідомлен-
ня про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 5 ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні  
№ 42022130000000123 від 16.05.2022, допиту у якості підозрюва-
ної, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у за-
значеному кримінальному провадженні.

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


