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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Потрібно ще більше 

санкцій проти росії  
за війну. Усі посадовці, які 

працюють на війну, і всі 
судді, які працюють 
на репресії, повинні 

потрапити  
під них». 

НБУ захищає гривневі 
активи

МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА. Національний банк ухвалив рішен-
ня про підвищення розміру облікової ставки з 10% до 25%. Про 
це на брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко, повідомляє 
Укрінформ.

Він наголосив, що таке підвищення захистить гривневі дохо-
ди та заощадження громадян, збільшить привабливість гривне-
вих активів, знизить тиск на валютному ринку і в результаті поси-
лить спроможності Національного банку забезпечувати курсову 
стабільність і стримувати інфляцію під час війни.

За словами головного банкіра, на початку повномасштабної 
агресії росії НБУ вирішив утриматися від ухвалення рішень щодо 
облікової ставки, оскільки тоді її зміна мала незначні шанси бути 
чинником стабілізації очікувань та стимулом для утримання грив-
невих активів. Поступова адаптація економіки та перехід від пси-
хологічного шоку до економічної логіки ухвалення рішень бізнесом 
та населенням потребують зміни підходів до монетарної політики.

На думку керівника НБУ, нині без належної винагороди за утри-
мання гривневих активів посилилися загрози доларизації еконо-
міки та відповідної втрати ресурсу фінансової системи.

20% 
шкіл і садочків зазнали пошкоджень  

і руйнувань внаслідок агресії рф.  
Їх потрібно максимально відновити  

до 1 вересня 

ПІДЛИЙ ЗЛОЧИН. Президент Володимир Зеленський запевняє, 
що ми повернемо всіх юних українців, яких незаконно  
та підступно депортувала росія 

Наші діти не стануть 
власністю окупантів

Президент про підготовку сьомого пакета санкцій 
одразу, як запрацює шостий
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НОРМОТВОРЧІСТЬ

«На превеликий жаль, війна ще 
буде тривати, і нам до перемоги 
багато чого треба зробити», — 
переконаний Секретар РНБОУ 
Олексій Данілов

AКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

«Урядовий кур’єр» аналізує 
законодавчі ініціативи щодо 
скасування запроваджених на 
початку весни пільг на податки  
для імпортних товарів

З натхненням і заради розвитку
ТУРБОТА. В Ужгороді для приїжджих з небезпечних регіонів школярів запрацював освітній 
простір незвичного формату

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

Освітній хаб нового типу, ор-
ганізований для дітей-пе-

реселенців, уже два міся-
ці працює в Ужгороді. Його на-

зва Inspiration cafe у перекла-
ді українською означає «кафе 
натхнення». Як тут навчають, 
розвивають творчі здібності ді-
тей 6—17 років із числа пересе-
ленців, дізнавався кореспондент 
«Урядового кур’єра».

Слово «хаб», яке з англійської 
означає «простір», вдало відо-
бражає суть нового центру. Бо 
це територія, не обмежена са-
мим лише навчанням, а поєдна-
на з розвитком здібностей, удо-
сконаленням розуму й тіла. Цьо-

му простору віддали весь другий 
поверх великої будівлі на набе-
режній Незалежності, 6. 

За словами організаторів, у 
них є кілька завдань. І кожне 
варте того, щоб про нього хоч 
коротко розповісти. По-перше, 

хаб покликаний допомогти 
учням, які мають прогалини у 
знаннях через переїзд на нове 
місце проживання та непрості 
умови навчання онлайн, у 
засвоєнні навчальної про-
грами. 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 травня 2022 р. № 427-р 
Київ

Про передачу окремого індивідуально 
визначеного майна у власність 

територіальних громад  
Чернівецької області

Передати окреме індивідуально визначене майно за переліком згідно з додатком 
у власність територіальних громад Чернівецької області.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 27 травня 2022 р. № 427-р

ПЕРЕЛІК 
окремого індивідуально визначеного майна, що передається 

 у власність територіальних громад Чернівецької області

Найменування 
об’єкта

Інвентарний номер/ номер шасі  
(кузова, рами)

Територіальна  
громада,  

у власність якої  
передається майно

Вижницький район
Автомобіль УАЗ 
3163 «Патріот»

31630080006906 31630080508824 Конятинська сіль-
ська територіальна 
громада

Автомобіль DACIA 
LOGAN

UU1LSDAHH37717330 —»—

Комп’ютерна тех-
ніка, обладнання, 
меблі, інвентар

1515, 1515, 1515, 1131001, 1131130, 
10400065, 10480001, 10480003, 
10480017, 10480060, 11130004, 
11130011, 11130015—11130017, 
11130019, 11130020, 11130027, 
11130076, 11136046, 11136185—
11136194, 11136198, 11136199, 
11310105, 11310106, 101480049, 
101480056, 104829943 —104829946, 
111361200 —111361203

—»—

Комп’ютерна тех-
ніка, обладнання, 
меблі, інвентар

1812, 1131201, 1132014, 1136001, 
1136027, 1136031—1136033, 1137018, 
10131001, 10400054, 10480002, 
10480004, 10480015, 10480031, 
10480062, 11130004— 11130006, 
11130011—11130013, 11130017, 
11130019, 11130020, 11130023, 
11130026—11130028, 11130049—
11130052, 11134003, 11134005, 
11136011, 11136176, 11136177, 
11136179—11136184, 11136248—
11136252, 11136255, 11300092, 
11310029, 11310059, 11310075, 
11310094, 11310209— 11310211, 
11310213, 11310219, 101480000, 
101480045, 101480047, 101480055, 
101630040, 101630041, 104829927, 
104829934, 104829939—104829942

Путильська селищ-
на територіальна гро-
мада

Автомобіль УАЗ 
3163 «Патріот»

31630080006888 31630080508678 Селятинська сіль-
ська територіальна 
громада

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності 20222159455)
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної  
у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збору  

та врахування зауважень і пропозицій громадськості щодо  
планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Отримання бланку спеціального дозволу на розширення меж спе-

ціального дозволу від 20.06.2001 №2493 на користування надрами з 
метою видобування вуглеводнів Розумівського родовища.

Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. 
Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ природний, 
конденсат, нафта, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — 
корисні копалини загальнодержавного значення. Роботи на ділянці 
надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Полтава-
газвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Розумівського родо-
вища обліковують на Державному балансі корисних копалин Украї-
ни, наявні документи дозвільного характеру. Розробка родовища бу-
де здійснюватися у відповідності до Правил розробки родовищ. Під 
час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покла-
дів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з 
дизельним приводом наявної потужності.

Розумівське родовище в адміністративному відношенні розташо-
ване частково на території Полтавського району Полтавської облас-
ті та на території Красноградського району Харківської області Украї-
ни. Найбільшими населеними пунктами, які знаходяться поблизу ро-
довища, є м. Полтава (обласний центр), м. Карлівка, м. Красноград 
та смт. Машівка, а також села Розумівка, Федорівка, Климівка, Дми-
трівка, Андріївка, Абрамівка, Чернещина, Павлівка, Нова Павлівка.

Об’єкт існуючий. Родовище знаходиться в промисловій розробці. 
Площа родовища після розширення меж складе 32,67 км2

Технічна альтернатива 1.
Розробка родовища буде здійснюватись у відповідності до Правил 

розробки родовищ. Буріння свердловин може здійснюватись верста-
том з електричним приводом, але у зв’язку із значною віддаленістю 
від електромережі, відповідної потужності, використання верстата із 
електричним приводом обмежено.

Технічна альтернатива 2. 
Не розглядається.
2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», 
код за ЄДРПОУ 30019775

Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громад-

ського обговорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Де-

партамент екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів 
поштова адреса: 03035, м. Київ,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35;
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, 
e-mail: ОVD@mepr.gov.ua;
контактна особа: Котяш Лада Павлівна.
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої ді-

яльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на 
довкілля

Рішенням про провадження планованої діяльності буде — роз-
ширення меж існуючої ділянки надр спеціального дозволу №2493 
від 20.06.2001 року на користування надрами, з метою продовжен-
ня видобування вуглеводнів Розумівського  родовища, що видається 
Держгеонадрами України.  

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце 
усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів 
(не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційно-
го опублікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарю-
вання, що передають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її 
думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього 
обґрунтування. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмо-
вій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час гро-
мадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. 
Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядають.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встанов-
леного Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширен-
ню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасуван-
ня та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слу-
хання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають 
на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться _____________________
 (зазначити дату, час, місце та адресу  

проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться _______________________

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

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений тери-
торіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої ді-
яльності 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Де-
партамент екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита 
Василя Липківського, 35;
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50,  
e-mail: ОVD@mepr.gov.ua;
контактна особа: Котяш Лада Павлівна.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений терито-

ріальний орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та стро-
ки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Де-
партамент екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів

поштова адреса: 03035, м. Київ, 
вул. Митрополита Василя Липківського, 35;
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, 
e-mail: ОVD@mepr.gov.ua;
контактна особа: Котяш Лада Павлівна.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цьо-
го оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 382 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та 

іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного 
у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість мо-
же ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихід-
них з 06.06.2022 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Ку-
дрявська, 26/28, контактна особа Банк Ростислав Олександрович, 
тел.: +380674130894.

Філія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування»,  
м. Полтава, вул. Європейська, 173, контактна особа Кікоть Сергій Іва-
нович, тел.: +380504045595..

Красноградська районна рада, Харківська область, м. Красноград, 
вул. Соборна, б. 58а.

Полтавська районна рада, Полтавська область, м. Полтава, вул. 
Шевченка, б. 5.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.06.2022 (судова справа  
№ 757/12616/22-к) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні № 62022000000000136 від 27.02.2022 стосовно підозрюваного Януковича Віктора Фе-
доровича, 09.07.1950 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2  
ст. 332 КК України (в редакції Закону № 3186-VI від 05.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом  
№ 1019-VIII від 18.02.2016) та ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 408 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІI від 05.04.2001).

Слідчий ДБР О. ЮРЧУК. Тел. 365-40-00

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.06.2022 (судова справа  
№ 757/12618/22-к) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні № 62022000000000136 від 27.02.2022 стосовно підозрюваного Кобзаря Костянтина Ми-
колайовича, 25.12.1969 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2  
ст. 332 КК України (в редакції Закону № 3186-VI від 05.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом  
№ 1019-VIII від 18.02.2016) та ч. 1 ст. 408 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІI від 05.04.2001).

Слідчий ДБР О. ЮРЧУК. Тел. 365-40-00

Комп’ютерна тех-
ніка, обладнання, 
меблі, інвентар 

1131016, 1131017, 10400064, 10480001, 
10480005, 10480008, 10480011, 
10480015, 10480018, 10480032, 
11130001—11130003, 11130010, 
11130011, 11130014, 11130017, 
11130019, 11130020, 11130025, 
11130027, 11130032, 11130033, 
11130053, 11130055, 11130056, 
11130075, 11136012, 11136017—
11136020, 11136170, 11136173—
11136178, 11136241— 11136248, 
11137039, 11310051, 11310068, 
11310122, 11310150, 11310217, 
11310218, 104829923, 104829925, 
104829929, 104829947

—»—

Комп’ютерна тех-
ніка, обладнання, 
меблі, інвентар

10430032, 10480006, 10480007, 
10480016, 10480017, 10480030, 
10480050, 10490004, 11130001, 
11130003, 11130004, 11130011, 
11130017—11130021, 11130024, 
11130027, 11130070—11130073, 
11136024, 11310035, 11310093, 
11310099, 11310100, 11310103, 
104829932, 104829933, 104829935, 
104829936

Усть-Путильська сіль-
ська територіальна 
громада

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 травня 2022 р. № 430-р 
Київ

Про призначення Котіна П. Б.  
президентом державного підприємства 
«Національна атомна енергогенеруюча 

компанія «Енергоатом»
1. Призначити Котіна Петра Борисовича президентом державного підприємства 

«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» з дати початку фак-
тичного виконання ним посадових обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня при-
пинення чи скасування воєнного стану. 

2. Уповноважити Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки 
Свириденко Юлію Анатоліївну підписати контракт з президентом державного підпри-
ємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» Котіним Пе-
тром Борисовичем.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 травня 2022 р. № 431-р 
Київ

Про призначення Кулик-Куличенка В. Л. 
заступником Голови Державної служби 

України з безпеки на транспорті  
з питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації
Призначити Кулик-Куличенка Валерія Леонідовича заступником Голови Держав-

ної служби України з безпеки на транспорті з питань цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації з дати початку фактичного виконання ним посадових 
обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного 
стану з оплатою праці відповідно до законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 травня 2022 р. № 433-р 
Київ

Про виділення коштів  
з резервного фонду державного бюджету 

для ліквідації наслідків бойових дій  
в м. Києві

1. З метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури в 
умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України від 24 люто-
го 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», виділити Київській місь-
кій державній адміністрації (для Київської міської військової адміністрації) 200 000 
тис. гривень. 

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервно-
го фонду державного бюджету.

Кошти резервного фонду державного бюджету використовуються для прове-
дення першочергових робіт з відновлення об’єктів незалежно від форми власнос-
ті за такими напрямами: 

проведення робіт з обстеження пошкоджених об’єктів; 
ремонт і заміна заповнення віконних та дверних прорізів; 
ремонт конструкцій дахів та покрівель; ремонт покриття покрівлі; 
ремонт конструкцій фасадів; 
ліквідація вибоїн покриттів вулиць і автомобільних доріг міста; 
ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та систем, зокрема теплопос-

тачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення, опалення, електричних 
мереж;

розбирання зруйновних конструкцій; 
прибирання розбитої воєнної та цивільної техніки (з доріг та прибудинкових те-

риторій); 
прибирання вулиць та прибудинкових територій. 
Для об’єктів, першочергові роботи з відновлення яких проводяться шляхом 

здійснення капітального ремонту, кошти можуть бути витрачені на розроблення 
проектної документації та проведення її експертизи. 

Кошти резервного фонду державного бюджету не можуть використовуватися 
для поповнення статутного капіталу юридичних осіб. 

2. Київській міській військовій адміністрації під час використання коштів, виді-
лених згідно з пунктом 1 цього розпорядження:

здійснювати закупівлі робіт і послуг шляхом укладення прямих договорів без 
застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законом 
України «Про публічні закупівлі»; 

визначати вартість робіт з капітального та поточного ремонту на підставі де-
фектних актів; 

погоджувати переліки витрат із Міністерством розвитку громад та територій;
визначати у договорах про закупівлю робіт і послуг умови щодо попередньої 

оплати робіт і послуг у розмірі, що становить 30 відсотків їх загальної вартос-
ті, а також здійснення виконавцями робіт і послуг закупівлі будівельних матері-
алів, виробів та конструкцій, необхідних для виконання таких робіт і послуг, са-
мостійно; 

подати до 30 грудня 2022 р. Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Мі-
ністерству розвитку громад та територій, Державній казначейській службі звіт про 
використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням. 

3. Державній казначейській службі здійснювати видатки відповідно до переліків 
витрат, передбачених абзацом четвертим пункту 2 цього розпорядження.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +8 +13 +21 +26 Черкаська +9 +14 +23 +28
Житомирська +6 +11 +22 +27 Кіровоградська +11 +16 +23 +28
Чернігівська +8 +13 +20 +25 Полтавська +10 +15 +23 +28
Сумська +7 +12 +21 +26 Дніпропетровська +13 +18 +25 +30
Закарпатська +12 +17 +20 +25 Одеська +14 +19 +26 +31
Рівненська +6 +11 +22 +27 Миколаївська +14 +19 +26 +31
Львівська +8 +13 +21 +26 Херсонська +15 +20 +27 +32
Івано-Франківська +9 +14 +21 +26 Запорізька +15 +20 +29 +34
Волинська +8 +13 +21 +26 Харківська +12 +17 +25 +30
Хмельницька +8 +13 +22 +27 Донецька +16 +21 +26 +31
Чернівецька +9 +14 +22 +27 Луганська +12 +17 +25 +30
Тернопільська +9 +14 +22 +27 Крим +16 +21 +26 +31
Вінницька +9 +14 +24 +29 Київ +11 +13 +24 +26

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

21..26
8..13

25..30
13..18

23..28
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27..32
14..19

21..26
8..13

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Свідоцтво про право власності та свідоцтва про право плавання під 
Державним прапором України на судно «Sеа Dоо» з реєстраційним но-
мером «uа0258ВD» видане на ім’я Пожарський О.Ю., вважати недій-
сним з дня опублікування в зв’язку з втратою.

Оголошення № 2
про проведення конкурсу з придбання житла на вторинному ринку 

для військовослужбовців Національної гвардії України
1. Замовник:
1.1. Найменування: Головне управління Національної гвардії України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08803498.
1.3. Місцезнаходження:
Україна, 03151, м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 9-А
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з 

учасниками:
Омельченко Сергій Васильович, Пастернак Оксана Любомирівна (тел. 

(044) 249-27-23).
1.5. Головний розпорядник коштів: Міністерство внутрішніх справ 

України.
2. Джерело фінансування конкурсу: кошти державного бюджету Укра-

їни.
3. Адреса вебсайту, на якому замовником розміщується інформація 

про закупівлю: mvs.gov.ua. 
4. Інформація про предмет конкурсу:
4.1. Найменування предмета закупівлі: придбання житла на вторинно-

му ринку для військовослужбовців Національної гвардії України.
4.2. Опис предмета конкурсу:
Лот 1 — 5 квартир у м. Дніпро, у тому числі: 1 — однокімнатна кварти-

ра,  3 — двокімнатні квартири та 1 — трикімнатна квартира;
Лот 2 — 7 квартир у м. Олександрія Кіровоградської обл., у тому чис-

лі: 3 — однокімнатні квартири, 3 — двокімнатні квартири та 1 — трикім-
натна квартира;

Лот 3 — 5 квартир у м. Львів, у тому числі: 1 — однокімнатна квартира,  
3 — двокімнатні квартири та 1 — трикімнатна квартира;

Лот 4 — 2 квартири у м. Івано-Франківськ, у тому числі: 1 — однокім-
натна квартира, 1 — двокімнатна квартира;

Лот 5 — 39 квартир у м. Києві та/або населених пунктах Бучансько-
го та/або Вишгородського та/або Обухівського та/або Фастівського ра-
йонів Київської області, розташованих на відстані до 15 км від м. Киє-
ва, у тому числі: 

13 — однокімнатних квартир, 19 — двокімнатних  квартир та 7 — три-
кімнатних квартир.

До розгляду приймаються пропозиції на придбання квартир в об’єктах, 
які знаходяться в населених пунктах, розташованих на відстані до 15 км 
від обласного центру. Відстань від обласного центру до населеного пунк-
ту, в якому пропонується житло, — це найкоротша відстань від дорож-
нього знака «Кінець населеного пункту» (обласний центр) до дорожнього 
знака «Початок населеного пункту» (населений пункт, в якому пропону-
ється житло) по автомобільних дорогах з асфальтобетонним покриттям.

4.3. Термін передачі квартир: до 30 серпня 2022 року.
5. Подання конкурсних пропозицій:
5.1. Місце: 03151, м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 9-А, каб. № 705-

Б, управління розквартирування і капітального будівництва департаменту 
логістики Головного управління Національної гвардії України.

5.2. Строк: до 21 червня 2022 року.
5.3. Час: до 10:00 год.
6. Розкриття конкурсних пропозицій:
6.1. Місце: 03151, м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 9-А.
6.2. Дата: 21 червня 2022 року.
6.3. Час: о 12:00 год.

Голова конкурсної комісії Руслан ДЗЮБА 
30.05.2022

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

відомляю, що у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
15.04.2022 за № 42022102020000048 за ознаками вчинення кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, 
складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Турульов 
Юрій Валерійовича, 05 червня 1973 року народження, громадянин 
України, уродженець РФ, зареєстрований за адресою: Херсонська об-
ласть, Білозерський район, с. Чорнобаївка, вул. Таврійська, будинок 
48, підозрюється 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. 

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесу-
альні права та обов’язки підозрюваного 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/categories/povistki-pro-viklik-
tavidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogorozsliduvannya

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Турульов Юрій Валерійовича, 05 червня 1973 року 

народження, громадянин України, уродженець РФ, зареєстрований 
за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Чорнобаїв-
ка, вул. Таврійська, будинок 48, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК Украї-
ни, Вам необхідно з’явитись до Дарницького УП ГУНП у м. Києві, роз-
ташованого у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 3-а, каб. 
325 як підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України на 03.06.2022 об 11:00 год., 
на 04.06.2022 об 11:00 год., на 05.06.2022 об 11:00 год., 06.06.2022 
об 11:00 год. (для отримання письмового повідомлення про підо-
зру, допиту та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42022102020000048 за ознаками вчинення кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України). 

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможли-
вість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик перед-
бачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Повідомлення про підозру  
Пастушенку Миколі Михайловичу

Слідчим відділом Управління Служби безпеки Украї-
ни в Запорізькій області за погодженням із Запорізькою 
обласною прокуратурою, у кримінальному провадженні  
№ 22022080000000029 від 01.03.2022, відповідно до вимог 
ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276-278, 480, 481 КПК України скла-
дено повідомлення про підозру депутату VIII скликання За-
порізької обласної ради Пастушенку Миколі Михайловичу, 
22.08.1960 року народження, уродженцю м. Інгулець Широків-
ського райо ну Дніпропетровської області, українцю, громадя-
нину Украї ни, та повідомлено про те, що останній підозрюєть-
ся у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), пе-
редбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України — добровільне зайнят-
тя громадянином України посади, пов’язаної з виконанням ор-
ганізаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських 
функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасо-
во окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністра-
ції держави-агресора, або добровільне обрання до таких орга-
нів, а також участь в організації та проведенні незаконних ви-
борів та/або референдумів на тимчасово окупованій території 
або публічні заклики до проведення таких незаконних виборів 
та/або референдумів на тимчасово окупованій території.

Повістка про виклик 
Громадянин України Пастушенко Микола Михайлович, 

22.08.1960 року народження, уродженець м. Інгулець Широ-
ківського району Дніпропетровської області, зареєстрований 
за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала 
Білозерка, вул. Садова, 16, у відповідності до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 08.06.2022 на 12 го-
дину 00 хвилин та 09.06.2022 на 12 годину 00 хвилин до слід-
чого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій 
області за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Олександрів-
ська, 62, для вручення оригіналу повідомлення про підозру за 
ч. 5 ст. 111-1 КК України, а також для допиту як підозрюва-
ного у кримінальному провадженні № 22022080000000029 від 
01.03.2022. Поважні причини неприбуття особи на виклик, а 
також наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 
139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Коник Віктор Володимирович, 23.01.1965 року наро-

дження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідо-
мляється про підозру у кримінальному провадженні за № 42022000000000371 
від 08.03.2022 у здійсненні активної участі в організації та проведенні заходів 
політичного характеру, здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з дер-
жавою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтрим-
ку держави-агресора, її окупаційної адміністрації та збройних формувань, тоб-
то у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК 
України, а також — добровільному зайнятті посади в незаконному правоохо-
ронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, тобто вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Коник Віктор Володимирович, 23.01.1965  року наро-

дження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Кримінального процесуального 
кодексу України Вам необхідно з’явитися 15, 16, 17 червня 2022 року об 11:00 
год. до прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Калініна Є.В. (мо-
більний телефон 0-96-010-63-53) каб. № 418 приміщення Офісу Генерально-
го прокурора, що знаходиться за адресою: бульвар Лесі Українки, 26а для до-
питу в якості підозрюваного, а також проведення інших процесуальних дій у 
кримінальному провадженні № 42022000000000371 від 08.03.2022 в якості пі-
дозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик ви-
кладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор відділу 
Офісу Генерального прокурора Євгеній КАЛІНІН

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Айріянц Андрій Анатолійович, 05.08.1969 р.н., що проживає за адресою:  

м. Донецьк Донецької області, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 викликаєть-
ся на 13 червня 2022 року на 13.00 год. в каб. № 2 ВП № 5 Синельниківського 
РУП ГУНП у Дніпропетровській області, вул. Д. Яворницького, 134А, смт. По-
кровське, Покровської ОТГ Синельниківського району Дніпропетровської об-
ласті для вручення повідомлення про підозру, проведення інших слідчих та 
процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12014040000000557 від 
01.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 
ст. 286 КК України.

Поважні причини неприбуття особи на виклик та наслідки неприбуття на ви-
клик передбачені ст. ст. 138, 139 КПК України.

Свідоцтво на право власності, серія САК №086063, видане 10.04.2014,  Від-
діл приватизації державного житлового фонду управління житлово-комуналь-
ного господарства Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, 
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний №14554950 
від 18.07.2014, Тамаєва Валентина Русланівна, Управління державної реєстра-
ції Головного територіального управління юстиції у м. Києві, на квартиру за 
адресою: м. Київ, вул. Закревського М., буд. 95-А, кв. 400 (власник Храпко 
Сергій Миколайович), № запису про право власності 6388587, втрачене, 
вважати недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянка України Кононова Оксана Миколаївна, 25.05.1977 року 

народження, зареєстрована за останньою відомою адресою: місто Лу-
ганськ, вул. Оборонна, буд. 1 г, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 
Кримінального процесуального кодексу України викликається до Лу-
ганської обласної прокуратури, за фактичним місцерозташуванням за 
адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький, Кіровоградської області 
на 10 годину 00 хвилин 06, 07 та 08 червня 2022 для отримання у кри-
мінальному провадженні №42022130000000092 від 08.04.2022 письмо-
вого повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, для допиту в якості підо-
зрюваної, для проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазна-
ченому кримінальному провадженні.

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 та спе-
ціального судового розгляду.

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

повідомляю, що 01.06.2022 у кримінальному провадженні, внесеному 
до ЄРДР 20.10.2021 за № 22021240000000030 за фактом вчинення зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, складено письмове пові-
домлення про підозру, згідно якого Максименко Олександр Володими-
рович, 02.08.1983 р.н., уродженець м. Антрацит Луганської області, за-
реєстрований за адресою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. 9-го трав-
ня, 7, кв. 37, підозрюється в участі у терористичній організації, а також 
в організаційному та іншому сприянні діяльності терористичної органі-
зації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Максименко О.В., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 

та 297-5 КПК України, викликається на 16 год. 00 хв. 08, 09 та 10 черв-
ня 2022 року до слідчого в ОВС СВ УСБ України у Хмельницькій облас-
ті Постернака О.В. в каб. № 102 за адресою: м. Хмельницький, вул. Ге-
роїв Майдану, 19, тел.(0382) 69-85-57, 65-72-73 для проведення слід-
чих та процесуальних дій (вручення повідомлення про підозру, допиту 
як підо зрюваного, оголошення про завершення досудового розсліду-
вання, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, озна-
йомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання копії 
обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування) 
у кримінальному провадженні № 22021240000000030 за ознаками зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слідчим суддею Вищого антикорупційного суду 26.05.2022 
(справа № 991/669/22, провадження № 1-кс/991/679/22) поста-
новлено ухвалу про надання дозволу на здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 52019000000001196 від 21.12.2019 стосовно Мальцева Де-
ниса Костянтиновича, 14.12.1974 року народження, уродженця  
м. Ківіилі, Естонія, який проживає за адресою: Київська обл., Виш-
городський район, с/рада Новосілківська, садівницьке товариство 
«Боровик», вул. Соснова, 15, підозрюваного у вчиненні кримі-
нальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3  
ст. 209 КК України.
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