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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МИХАЙЛО ФЕДОРОВ:
«З початком війни 

ми почали не тільки 
захищатися, а й 

створили кібервійська, 
які ведуть боротьбу 

проти ворога та 
переходять у 

потужний наступ».

В українців має бути 
зброя для захисту 

ПОЗИЦІЯ. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Мо-
настирський під час телемарафону «Єдині новини». 

«Насправді наші громадяни склали тест на володіння зброєю 24 
лютого. Було роздано десятки тисяч одиниць зброї у великих міс-
тах. Нині більшість власників зброї перебувають на фронті, захи-
щають нашу державу в Харківській, Донецькій, Луганській, Запо-
різькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях», –– роз-
повів очільник МВС.

Коментуючи підсумки опитування в «Дії», міністр зазначив, що 
воно засвідчило зміну ставлення людей до питання обігу зброї. Рік 
тому проводили схоже соцопитування, і тоді лише третина грома-
дян вважала за можливе володіння зброєю для власного захисту.

Щодо врегулювання цього питання Денис Монастирський наго-
лосив, що в парламенті готують до другого читання закон про обіг 
цивільної зброї.

«Ми переконані, що парламентарі внесуть відповідні зміни до дру-
гого читання. Концепція володіння має бути іншою, обіг зброї має бу-
ти врегульовано на рівні закону. Моя особиста позиція: для захисту 
власної домівки в українця має бути зброя», –– наголосив міністр.

200 млрд грн 
перевищує сума зафіксованих на 

сьогодні збитків довкіллю, завданих 
унаслідок агресії рф проти України 

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр  
Денис Шмигаль наголосив, що уряд робить все,  
аби забезпечити відповідні умови

«Ми хочемо, 
аби українці 
поверталися додому» 

Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації 
про те, що нашій IT-армії вже вдалося атакувати понад 
1800 онлайн-ресурсів рф
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СУСПІЛЬСТВО

Квітучий Маріуполь на березі 
моря ворог перетворив 
на берег горя і продовжує 
нищити його своєю 
пропагандою

ГРИМАСИ ОКУПАЦІЇ

Полтавський дендропарк 
— популярне місце 
відпочинку на природі, 
відзначає 60 років з дня 
утворення 5 

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Напередодні професійного свята 
«Урядовий кур’єр» поспілкувався 
з Ігорем Крочаком, істориком і 
журналістом, який став до лав 
наших захисників 

для ветеранів війни, пенсіонерів,
чорнобильців, студентів

для інших передплатників
та підприємств і організацій

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

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

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

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

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

Передплатний індекс 61035
Соціальний передплатний індекс 40227

На 1 місяць                       40 грн       70 грн
На 3 місяці                      120 грн    210 грн
На 6 місяців     240 грн    420 грн
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua6 

ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 31 травня 2022 р. № 435-р 

Київ

Про передачу окремого індивідуально 
визначеного майна у власність територіальних 

громад Рівненської області
Передати окреме індивідуально визначене майно за переліком згідно з додатком 

у власність територіальних громад Рівненської області.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 31 травня 2022 р. № 435-р

ПЕРЕЛІК 
окремого індивідуально визначеного майна, що передається 

 у власність територіальних громад Рівненської області

Найменування 
об’єкта

Інвентарний номер/ 
номер кузова (шасі)

Територіальна громада, 
у власність  

якої передається майно
Вараський район

Комп’ютерна техні-
ка, обладнання, ме-
блі, інвентар

10480001—10480016, 10480040 Володимирецька  
селищна територіальна 
громада

Дубенський район
Автомобіль 
DAEWOO LANOS 
TF69Y 

SUPTF69YD7W366904 Демидівська селищна  
територіальна громада

Автомобіль DACIA 
LOGAN 

UU1LSDAAH40282910

Автомобіль ГАЗ 
3110 

Y6C311000Y0365234

Комп’ютерна техні-
ка, обладнання, ме-
блі, інвентар

113604, 1048007, 1130009, 1130010, 
1130016, 1130017, 1130026—
1130029, 1130032, 1130035—
1130037, 1130044, 1130046—
1130048, 1130051—1130053, 
1130056—1130058, 1130060, 
1130061, 1130069, 1130077, 1130078, 
1136004, 1136007—1136011, 
1136050, 1137002, 1137003, 1137005, 
10146005, 10430001, 10430015—
10430024, 10430026, 10430027, 
10430029—10430032, 10460001, 
10460002, 10480001, 10480003, 
10480006, 10480014, 10480015, 
10480017, 10480018, 10480022—
10480030, 10630002, 10630004, 
10630006— 10630011, 10630015, 
10630018, 10630019, 11130003—
11130005, 11130015, 11130016, 
11130031, 11130193, 11130216—
11130225, 11130229, 11130230, 
11130235—11130244, 11130248, 
11130249, 11330002, 101430025, 
101440001, 101460004, 101460029, 
101460082, 101460087—101460090, 
101480001, 101480005, 101480011, 
101480034, 101480037, 101480038, 
101480041, 101480042, 101480044, 
101480046—101480048,  
101480055—101480058,  
101480061—101480064,  
101480067—101480077, 101480083, 
101480084, 101490010, 101490045, 
101490059, 101630005, 101630021, 
101630042—101630052, 101630054, 
101630055, 101630057—101630060, 
101630062—101630070, 101630072, 
111330006, 1014600001—
1014600003, 1014600005, 
1016600001, 1112700013, 
1113700006—1113700010

—“—

Рівненський район
Комп’ютерна техні-
ка, обладнання, ме-
блі, інвентар

10630051—10630054, 101460057— 
101460060, 101480060—101480065

Березнівська міська те-
риторіальна громада

Комп’ютерна техні-
ка, обладнання, ме-
блі, інвентар

101460006, 101460015, 101460017—
101460022, 101460066, 101630017, 
104160016, 111300171, 111300327, 
111300333, 111300336, 111300382—
111300393

Гощанська селищна те-
риторіальна громада

Комп’ютерна техні-
ка, обладнання, ме-
блі, інвентар

10146035—10146039, 10148023— 
10148025, 10163032, 10163034

Здолбунівська міська те-
риторіальна громада

Комп’ютерна техні-
ка, обладнання, ме-
блі, інвентар

11136520, 11136599, 11136637, 
11137025, 11137336, 11137360, 
101480087, 101480110, 101480111, 
101480113—101480115, 101480135, 
101630074—101630076

Корецька міська терито-
ріальна громада

Комп’ютерна техні-
ка, обладнання, ме-
блі, інвентар

11130856, 11300111, 11300115, 
11300131—11300134, 11300591, 
11300756, 101490163—101490173, 
101630032, 101630037, 101630044, 
101630146, 101630145, 101630177, 
1048216445, 1048216462

Костопільська міська те-
риторіальна громада

Комп’ютерна техні-
ка, обладнання, ме-
блі, інвентар

10163001—10163003, 11130011/4, 
11130011/8, 11130021, 11130050, 
11130051, 11130118, 11130118/1, 
11130192—11130207, 11130213, 
11130214, 11130130, 11130134, 
11130181, 11130188, 11130217, 
11130218, 11130220, 101480074, 
101480094, 101480095, 101480114, 
101490033, 101490035, 101490036, 
101630020, 101630026, 10148216513, 
10148216517, 10148216522, 
10148216523, 10148216525, 
10148216529 , 10148216534, 
10148216538

Острозька міська тери-
торіальна громада

Сарненський район
Комп’ютерна техні-
ка, обладнання, ме-
блі, інвентар

10630122—10630124, 101480062, 
101480064, 101480065, 101480067

Дубровицька міська  те-
риторіальна громада

Комп’ютерна техні-
ка, обладнання, ме-
блі, інвентар

101460053—101460062 Рокитнівська селищна 
територіальна громада

Комп’ютерна техні-
ка, обладнання, ме-
блі, інвентар

10480107—10480117, 10630105—–
10630110

Сарненська міська тери-
торіальна громада

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 травня 2022 р. № 436-р 
Київ

Про передачу нерухомого та окремого 
індивідуально визначеного майна у власність 

територіальних громад Вінницької області
Передати нерухоме та окреме індивідуально визначене майно за переліком згідно 

з додатком у власність територіальних громад Вінницької області.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 31 травня 2022 р. № 436-р

ПЕРЕЛІК 
нерухомого та окремого індивідуально визначеного майна,  

що передається у власність територіальних громад Вінницької області

Найменування об’єкта Інвентарний номер/ реєстрацій-
ний номер

Територіальна громада,  
у власність  

якої передається майно
Вінницький район

Комп’ютерна техніка, об-
ладнання, меблі, інвентар

11130147, 11130243,  
11130266—11130268, 
11130279, 11130314, 11130350, 
11130367, 11130414, 11130420, 
11130595, 11130613, 11130625, 
11130627, 101400061, 
101400062, 101400070—
101400073, 101400078, 
101400090,  101400090/1—
101400090/3, 101400091,  
101400091/1—101400091/3, 
101400092, 101400092/1, 
101400092/2, 101400123, 
101400124, 101400130

Іллінецька міська тери-
торіальна громада

Комп’ютерна техніка, об-
ладнання, меблі, інвентар

101460008, 101460009, 
101460023, 101460025—
101460027, 101460051, 
111300065—111300067,  
111300070—111300088,  
111300090—111300094,  
111300096—111300101,  
111300103—111300112

Липовецька міська те-
риторіальна громада

Комп’ютерна техніка, об-
ладнання, меблі, інвентар

101469, 101470, 1014003, 
1014069, 1014071, 1014868, 
1016040, 1016112, 1016143, 
1016232, 1016281—1016299,  
1016312—1016319, 
1016357—1016359, 1016367, 
1016551, 1016552,  
1016608—1016611, 1016617, 
1113114, 1113114/1,  
1113221—1113233,  
1113238—1113243, 1113249, 
1113256, 10141106—10141109, 
10162300, 10162301, 10162304, 
11113250, 11138069, 11138071

Погребищенська 
міська територіальна 
громада

Комп’ютерна техніка, об-
ладнання, меблі, інвентар

10480064—10480067, 
10480069, 10480071, 10480072, 
10480074, 10490082, 10640039,  
10640046—10640048, 
11360268, 11360270—
11360278, 11360282, 11360283, 
11370261—11370267, 
11370292, 11370295,  
11370297—11370319, 
11370353

Літинська селищна те-
риторіальна громада

Комп’ютерна техніка, об-
ладнання, меблі, інвентар

10148068, 10148069,  
10148071—10148074, 
10148077, 10148078, 10148113, 
10148114, 11136513, 
11136539—11136541, 
11136659—11136661,  
11136664—11136666,  
11136668—11136672, 
11136677, 11136678, 
11136680—11136684, 
11136689, 11136695

Тиврівська селищна те-
риторіальна громада

Гайсинський район
Будівля по вул. Микола-
єнка, 21,  
у м. Бершадь, що розмі-
щена на земельній ділян-
ці площею  
0,0607 га  
(кадастровий номер 
0520410100:00:006:0775)

146683405204 Бершадська міська те-
риторіальна громада

Комп’ютерна техніка, об-
ладнання, меблі, інвентар

11101158, 101460160—
101460177, 101630027, 
101630029, 
111300234—111300239, 
111300419, 111300491, 
111300524, 111300526, 
111300527, 111300556, 
111300557, 111300568, 
111300791—111300802, 
111300807, 111300810, 
111300814, 111301042, 
111301043, 111301048—
111301050, 111301085, 
111301093—111301113,  
111301118—111301123, 
111301141, 111301143, 
111301144, 111301147, 
111301148, 111301150—
111301156, 111301159, 
111301160, 111301164—
111301170, 111301172, 
111301173, 111301180, 
111301181

Бершадська міська те-
риторіальна громада

Комп’ютерна техніка, об-
ладнання, меблі, інвентар

1130041, 1130140/1—
1130140/7, 1130141/1—
1130141/20, 1130142/1—
1130142/3, 1130143/1—
1130143/18, 1130149, 
1130150/1, 1130150/2,  
1130151/1—1130151/10, 
1130152/1, 1130152/2, 
1130153/1, 1130153/2, 
1130156—1130158, 1130159/1, 
1130159/2, 1130160/1—
1130160/20, 1130161/1, 
1130161/2,  
1130162/1—1130162/14,  
1130163/1—1130163/4,  
1130165/1—1130165/15,  
1130166/1—1130166/4, 
1130168, 1130170/1, 1130170/2, 
1130171/1, 1130171/2, 
1130172/1—1130172/6, 
1130173—1130176, 1130178, 
1130179, 1130180/1, 1130180/2, 
1130181/1—1130181/10,  
10460082—10460084, 
10490059, 10490068, 10490071, 
10630032, 10630033, 11130182,  
11130186/1—11130186/4, 
11130189—11130191,  
11130192/1—11130192/10, 
11130193, 11130194/1—
11130194/3, 11130196,  
11130197/1—11130197/10, 
11130199/1—11130199/6, 
11130200/1—11130200/10, 
11130201, 11130202, 
11130203/1, 11130203/2, 
101460090, 101460091/1, 
101460091/2, 101460094/1, 
101460094/2

Гайсинська міська тери-
торіальна громада

Комп’ютерна техніка, об-
ладнання, меблі, інвентар

1113, 10480003—10480007, 
10480010, 10480011, 10480037, 
10490001, 10490002, 10630001

Теплицька селищна те-
риторіальна громада

Комп’ютерна техніка, об-
ладнання, меблі, інвентар

101400051, 101400052,  
101400062—101400068, 
101400072, 101400075, 
101400082, 101400083, 
111300257, 111300259,  
111300260/1—111300260/10, 
111300263/1, 111300263/2, 
111300264/1—111300264/12, 
111300265/1—111300265/6, 
111300266/1, 111300266/2, 
111300267, 111300268/1—
111300268/5, 111300269—
111300271, 111300272/1—
111300272/6, 111300273/1, 
111300273/2, 111300274/1, 
111300274/2, 111300275/1, 
111300275/2, 111300276/1, 
111300276/2, 111300278/1, 
111300278/2, 111300279/1—
111300279/3, 111300280/1—
111300280/3, 111300288, 
111300289/1—111300289/15, 
111300290/1, 111300290/2, 
111300304—111300306

Тростянецька селищна 
територіальна громада

Комп’ютерна техніка, об-
ладнання, меблі, інвентар

10480081—10480090,  
11360014/13, 11370094/4, 
111360015/1—111360015/9, 
111360016, 111360017, 
111380004/1, 111380004/2, 
111380004/3а—111380004/3д, 
111380004/5—111380004/7

Чечельницька селищна 
територіальна громада

Жмеринський район
Комп’ютерна техніка, об-
ладнання, меблі, інвентар

101480147 Барська міська терито-
ріальна громада

Комп’ютерна техніка, об-
ладнання, меблі, інвентар

101460185, 101460187, 
101460189, 101460206, 
101460208,  
101460214—101460218, 
101460222, 101600112, 
101600115,  
111300400—111300407,  
111300412—111300414, 
111300421, 111300432—
111300434, 
111300448—111300450,  
111300460—111300462, 
111300476, 111300488, 
111300498—111300512

Шаргородська міська 
територіальна громада

Могилів-Подільський район
Комп’ютерна техніка, об-
ладнання, меблі, інвентар

101400042—101400044, 
101400046—101400048, 
101400050—101400056, 
101600211—101600266

Мурованокурило-вець-
ка селищна територіаль-
на громада

Комп’ютерна техніка, об-
ладнання, меблі, інвентар

10480050—10480063 Чернівецька селищна 
територіальна громада

Тульчинський район
Комп’ютерна техніка, об-
ладнання, меблі, інвентар

101460053—101460064, 
101460088, 111301178, 
111301179, 
111301183—111301185,  
111301201—111301231

Тульчинська міська те-
риторіальна громада

Комп’ютерна техніка, об-
ладнання, меблі, інвентар

10460051, 11130002,  
11130169—11130171, 
11130195, 11130196, 11130248, 
11130249, 11130369, 11130370, 
11130372, 11130374, 11130376, 
11130446, 11130447, 11130453, 
11130454, 11130458, 11130466, 
11130467, 11130470—
11130480, 11130482, 11130483, 
11130485, 11130489, 11130492, 
11130493, 1130514, 101460033, 
101460035—101460038, 
101460050, 101460052, 
101460053, 101480007

Крижопільська селищна 
територіальна громада

Комп’ютерна техніка, об-
ладнання, меблі, інвентар

10400016, 10400017, 10400526, 
10456875—10456879,  
11344130—11344135, 
11344765, 11356252—
11356285, 11356289, 
11358471—11358473, 
11358972, 11358973, 11399190, 
11399193

Піщанська селищна те-
риторіальна громада

Комп’ютерна техніка, об-
ладнання, меблі, інвентар

11130504, 11130805, 11130830, 
11130885, 11131092—
11131116, 11131118, 
11131120—11131125, 
11131127, 11131129—
11131137, 11131145—
11131148,  
11131151—11131156, 
11131161, 11131194, 
101480042, 101480058, 
101480066, 101480074, 
101480077

Томашпільська селищна 
територіальна громада

Хмільницький район
Комп’ютерна техніка, об-
ладнання, меблі, інвентар

11130042, 11130203, 11131197, 
11131342, 11131490,  
11131891—11131893,  
11131900—11131902, 
101460001—101460003, 
101460003/1, 101460004, 
101460004/1, 101460005—
101460011, 101460075, 
101460090—101460092, 
101630044

Калинівська міська те-
риторіальна громада

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 травня 2022 р. № 440-р 
Київ

Про підписання Угоди  
про фінансування заходу «Програма ЄС  

з підтримки України  
в надзвичайній ситуації»

Схвалити проект Угоди про фінансування заходу «Програма ЄС з підтримки Укра-
їни в надзвичайній ситуації».

Уповноважити Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної ін-
теграції України Стефанішину Ольгу Віталіївну підписати зазначену Угоду.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

В провадженні судді Білоцерківського міськрайонного суду Київ-
ської області Ларіної О.В. перебуває обвинувальний акт у криміналь-
ному провадженні відносно Цибуленка Віталія Валерійовича за озна-
ками злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України внесеного до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за № 120141 10000000304 від 
01.10.2014 року.

 Розгляд судового засідання відбудеться 23 червня 2022 року о 10 
год. 00 хв. в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київ-
ської області за адресою: Київська область м. Біла Церква вул. Пер-
шотравнева, 4-а.

Суддя Ольга ЛАРІНА

оголошення ✦ оголошення ✦
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА 
про виклик Карпенко О.В.

Карпенко Олена Василівна, 02.06.1985 р.н., останнє відоме місце 
реєстрації та проживання: Донецька область, місто Маріуполь, буль-
вар Шевченко, будинок 93, квартира 13, на підставі ст.ст. 133, 135, 
276, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 10 червня 2022 у пе-
ріод часу з 09:00 до 14:00 до заступника начальника відділу нагля-
ду Донецької обласної прокуратури Лебедя Сергія Юрійовича до бу-
дівлі за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрика, 7, 
для вручення Вам письмового повідомлення про підозру, проведен-
ня інших слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю у криміналь-
ному провадженні №22022050000000612, внесеному до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань 11.05.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 13.06.2022 та 14.06.2022 
в період часу з 09:00 до 12:00 за вищевказаною адресою для до-
питу Вас в якості підозрюваного, проведення інших слідчих (про-
цесуальних) дій за Вашою участю у кримінальному провадженні 
№22022050000000612 від 11.05.2022.

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

Громадянин Російської Федерації Чудін Андрій Сергійович, 03.09.1999 
року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам не-
обхідно з’явитися 23, 24, 27 червня 2022 року на 09:00 год. до Чернігівської 
обласної прокуратури за адресою: вул. Князя Чорного, 9, м. Чернігів, тел./
факс (0462)77-70-28, для вручення Вам повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК Укра-
їни, та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№42022272010000113 від 27.04.2022 як підозрюваному.

Відповідно до вимог п. 9 ч. 1 ст. 137 КПК України у разі неможливості 
прибути прокурора за викликом у зазначений у повістці час Ви зобов’язані 
заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення. Поважні причини та 
наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 КПК Укра-
їни.

Гражданин Российской Федерации Чудин Андрей Сергеевич, 03.09.1999 
года рождения, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135 УПК Украины 
Вам необходимо явиться 23, 24, 27 июня 2022 года на 09:00 часов в Чер-
ниговскую областную прокуратуру по адресу: ул. Князя Чёрного, 9, г. Чер-
нигов, тел./факс (0462)77-70-28 для вручения Вам уведомления о подо-
зрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 
ст. 438 УК Украины, и проведения других процессуальных действий в уго-
ловном производстве №42022272010000113 от 27.04.2022 как подозрева-
емого.

Согласно требованиям п. 9 ч. 1 ст. 137 УПК Украины при невозможности 
прибыть к прокурору по вызову в указанное в повестке время Вы обязаны 
заранее сообщить о невозможности явки. Уважительные причины и по-
следствия неприбытия лица по вызову изложены в ст.ст. 138, 139 УПК 
Украины.

ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО  ПІДОЗРУ
місто Кропивницький  01 червня 2022 року  

Столяренко Олег Анатолійовича, 12.06.1971р.н., громадянин 
України, на підставі ст. ст. 111, 133, 135, 278 КПК України, Вам у кри-
мінальному провадженні № 42022132590000024 від 21.04.2022 по-
відомляється про підозру у добровільному зайнятті громадянином 
України посади в незаконних правоохоронних органах, створених 
на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України

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

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається гро-
мадянин України Столяренко Олег Анатолійович, 12.06.1971р.н., 
о 10 годині 00 хвилин 08, 09 та 10 червня 2022 до Луганської об-
ласної прокуратури за адресою: Кіровоградська область, м. Кро-
пивницький, вул. Соборна, 5-а,у кримінальному провадженні 
№42022132590000024від 21.04.2022, для допиту у якості підозрю-
ваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у за-
значеному кримінальному провадженні. Поважні причини та наслід-
ки неприбуття особи на виклик вказані у ст.ст. 138, 139 Криміналь-
ного процесуального кодексу України.

Постановою Правління Національного банку України від 21.01.2010 
N 19 було прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та 
ліквідацію з 21.01.2010 Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Український промисловий банк» (01133, місто Київ, бульвар Лесі Укра-
їнки, будинок 26, ідентифікаційний код юридичної особи 19357325, да-
лі — ТОВ «Укрпромбанк»). 

Непродані активи ТОВ «Укрпромбанк» відповідно до статті 96 Зако-
ну України «Про банки і банківську діяльність» були передані в управ-
ління Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компа-
нія «ІФГ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36645230, 
далі — «Управитель»). 

Управителем здійснюються заходи з актуалізації реєстру кредиторів 
(переліку вигодонабувачів) сьомої черги ТОВ «Укрпромбанк» з метою 
подальшого задоволення кредиторських вимог. 

Управитель звертається до всіх кредиторів (вигодонабувачів), їх пра-
вонаступників, спадкоємців з проханням у місячний строк письмово по-
відомити свої актуальні банківські реквізити (IBAN, повне найменування 
банківської установи, ідентифікаційний код отримувача грошових ко-
штів), засоби зв’язку (мобільний телефон), паспортні дані та фактичне 
місце проживання з наданням копій підтверджувальних документів (за 
можливістю) за адресою: 03150, місто Київ, вулиця Казимира Малеви-
ча, будинок 15, корпус 7, кімната 509) та/або за електронною адресою: 
info.ifgcapital@gmail.com

Про початок задоволення вимог кредиторів (вигодонабувачів) ТОВ 
«Укрпромбанк» (сьома черга) буде повідомлено додатково. 

Довідкова інформація за телефоном:
- ТОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ КАПІТАЛ»: +38 068 162 02 63 

(згідно з тарифами оператора зв’язку).

Повідомлення голови комісії з реорганізації державної установи 
«Український науково-практичний медичний центр неврології  

та реабілітації Міністерства охорони здоров’я України»  
Ціоміка Олександра Вадімовича

Міністерством охорони здоров’я України прийнято рішення (наказ 
Міністерства охорони здоров’я України від 26 травня 2022 року № 879 
«Про реорганізацію державної установи «Український науково-прак-
тичний медичний центр неврології та реабілітації Міністерства охорони 
здоров’я України») про припинення державної установи «Український 
науково-практичний медичний центр неврології та реабілітації Мініс-
терства охорони здоров’я України» (код згідно з ЄДРПОУ 36049344, за-
реєстрованої за адресою 01135, м. Київ, вул. Чорновола-28/1) шляхом 
її приєднання до державної установи «Інститут психіатрії, судово-пси-
хіатричної експертизи та моніторингу наркотиків Міністерства охоро-
ни здоров’я України» (код згідно з ЄДРПОУ 04803492, зареєстрованої 
за адресою 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 103). Головою Комісії з 
реоганізації державної установи «Український науково-практичний ме-
дичний центр неврології та реабілітації Міністерства охорони здоров’я 
України» призначено Ціоміка Олександра Вадімовича (ідентифікацій-
ний номер 2064317238). Вимоги кредиторів розглядаються протягом 2 
місяців з дня опублікування повідомлення про прийняття зазначеного 
рішення за адресою 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 103 та задоволь-
няються у порядку черговості, встановленому статтею 112 Цивільного 
кодексу України. 

Громадянин Російської Федерації Кулієв Руслан Рахабович, 10.11.1991 
року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам не-
обхідно з’явитися 23, 24, 27 червня 2022 року на 09:15 год. до Чернігівської 
обласної прокуратури за адресою: вул. Князя Чорного, 9, м. Чернігів, тел./
факс (0462)77-70-28, для вручення Вам повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК Укра-
їни, та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№42022272010000113 від 27.04.2022 як підозрюваному.

Відповідно до вимог п. 9 ч. 1 ст. 137 КПК України у разі неможливості 
прибути прокурора за викликом у зазначений у повістці час Ви зобов’язані 
заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення. Поважні причини та 
наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 КПК Укра-
їни.

Гражданин Российской Федерации Кулиев Руслан Рахабович, 10.11.1991 
года рождения, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135 УПК Украины 
Вам необходимо явиться 23, 24, 27 июня 2022 года на 09:00 часов в Чер-
ниговскую областную прокуратуру по адресу: ул. Князя Чёрного, 9, г. Чер-
нигов, тел./факс (0462)77-70-28 для вручения Вам уведомления о подо-
зрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 
ст. 438 УК Украины, и проведения других процессуальных действий в уго-
ловном производстве №42022272010000113 от 27.04.2022 как подозрева-
емого.

Согласно требованиям п. 9 ч. 1 ст. 137 УПК Украины при невозможности 
прибыть к прокурору по вызову в указанное в повестке время Вы обязаны 
заранее сообщить о невозможности явки. Уважительные причины и по-
следствия неприбытия лица по вызову изложены в ст.ст. 138, 139 УПК 
Украины.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачена Коломєйцева Світлана Віталіївна, 13.02.1976 року на-

родження, останнє відоме місце проживання: м. Донецьк вул. Дзер-
жинського, 30/64, на підставі ст.ст. 134,135, 297-5, 323 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 10 червня 2022 року на 13 год. 30 хв. до Іва-
но-Франківського міського суду Івано-Франківської області, за адре-
сою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, поверх 2, зал 
18, для розгляду кримінального провадження про обвинувачення Коло-
мєйцевої Світлани Віталіївни у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. З ст. 110-2 КК України.

Суддя Роман ХОРОСТІЛЬ

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Шпір Михайло Федорович, 16.08.1986 р.н., уродже-

нець м. Чернівці Чернівецької області, останнє відоме місце проживан-
ня: с. Крихівці, вул. Роксолани, 16/1,Івано-Франківської територіальної 
громади Івано-Франківської області, на підставі ст.ст.134, 135, 297-5, 
323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 15.06.2022 на 13 год 30 хв 
до Івано- Франківського міського суду Івано-Франківської області, за 
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, 
зал №17, для розгляду кримінального провадження про обвинувачення 
Шпіра Михайла Федоровича у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч.1 ст.161, ч.2 ст.436-1, ч.2 ст.110 КК України.

Суддя Олеся ЗЕЛЕНКО

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачена Чорна Олена Миколаївна, 08.12.1969 р.н., уродженка 

м. Луганськ, яка зареєстрована за адресою, вул. Щорса, буд.29а, на під-
ставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України Вам необхідно з’явитися 
14.06.2022 на 11 год. 00 хв до Івано-Франківського міського суду Іва-
но-Франківської області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюн-
вальдська, буд. №11, 1 поверх, зал 13, для розгляду кримінального 
провадження про обвинувачення Чорної Олени Миколаївни у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Дмитро РУДЕНКО
Прокуратурою Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя здійснюється процесуальне 
керівництво досудовим розслідуванням у кримі-
нальному провадженні № 42015000000001637 від 
03.08.2015 за підозрою Вороного Олександра Во-
лодимировича, 2 лютого 1979 року народження у 
вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах вказаного кримінального проваджен-
ня стосовно вказаної особи зібрано достатньо 
доказів для зміни раніше повідомленої підозри, 
у зв’язку із викладеним на виконання положень 
ст. 297–5 КПК України пропонуємо підозрювано-
му Вороному О.В. прибути разом зі своїм захисни-
ком до прокурора відділу прокуратури Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя Бавикіна 
В.В. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у пе-
ріод з 06.06.2022 по 10.06.2022 (з 09:00 по 18:00) 
для проведення вказаної процесуальної дії.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування
На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України ви-

кликається Харківська Валентина Олександрів-
на, 27.01.1976 року народження, проживаюча за 
адресою: Луганська область, Сватівський район, 
с. Привілля, вул. Молодіжна, 19, на 08.06.2022 о 
11 год., на 09.06.2022 о 11 год., на 10.06.2022 о 11 
год. до Луганської обласної прокуратури, за адре-
сою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький, Кірово-
градська область (каб. № 6), для вручення письмо-
вого повідомлення про підозру, допиту підозрюва-
ної та проведення інших процесуальних дій у кри-
мінальному проваджені № 12022130000000053 від 
29.04.2022, за ознаками кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя здійснюється процесуальне 
керівництво досудовим розслідуванням у кримі-
нальному провадженні № 42015000000001637 від 
03.08.2015 за підозрою Харути Вікторії Валеріївни, 
9 травня 1985 року народження у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України (державна зрада).

В межах вказаного кримінального провадження 
стосовно вказаної особи зібрано достатньо доказів 
для зміни раніше повідомленої підозри, у зв’язку із 
викладеним на виконання положень ст. 297–5 КПК 
України пропонуємо підозрюваній Харуті В.В. при-
бути разом зі своїм захисником до прокурора від-
ділу прокуратури Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя Бавикіна В.В. (м. Київ, вул. Ді-
лова, 24, перший поверх) у період з 06.06.2022 по 
10.06.2022 (з 09:00 по 18:00) для проведення вка-
заної процесуальної дії.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Відповідно до вимог ст. ст. 40, 133, 135, 297-5 КПК 

України, ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечен-
ня прав і свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території України» Грицаєнко 
Олександру Івановичу, 08.02.1976 р.н. (останнє відо-
ме місце проживання: АР Крим, Сімферопольський 
р-н, с. Перевальне, вул. Октябрьська, 51, в/ч А2320) 
необхідно прибути до Територіального управління 
Державного бюро розслідувань, розташованого у 
місті Миколаєві (м. Миколаїв, вул. Спаська, 18, н.т. 
+38 (0512) 37 97 99) з 25.06.2022 по 27.06.2022 (з 
09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв.) для вручення повідо-
млення про підозру, а також для участі в проведенні 
слідчих та процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні №42015150410000012 від 09.01.2015, яке 
розслідується за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією 
у м. Миколаєві) ТУ ДБР у м. Миколаєві  

Катерина СОЛОВЙОВА-АЛБУЛ
Приватний нотаріус Сумського районного нотарі-

ального округу Сумської області Хоменко О.В. пові-
домляє, що після смерті 

ДУМЧИКОВОЇ МАРІЇ АНДРІЇВНИ, 10.09.1922 р.н., 
яка померла 04 січня 2022 року, постійним місцем 
проживанням та реєстрації якої було: село Бездрик, 
вул. Миру, буд. 34, Сумського району, Сумської об-
ласті,  була відкрита спадкова справа.

Просимо спадкоємців за заповітом: Думчикова 
Миколу Пилиповича, Думчикову Олену Пилипівну 
у строк до 04 липня 2022 року звернутися по пи-
танню оформлення спадщини до нотаріуса за адре-
сою: 40035, місто Суми, проспект М. Лушпи, буди-
нок 5, корпус 30, кв. 131, або за телефонами: 068-
517-33-04, 099-422-73-04.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Ленінський районний суд м. Полтави викликає Тол-

мачову Ларису Миколаївну, 20.08.1966 р.н., адреса: 
Полтавська область, м. Миргород, вул. Сорочинська, 
2, кв. 73, обвинувачену у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень передбачених ч. З, ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 
ч. 2 ст. 366 КК України, в підготовче судове засідання 
на 10 год. 30 хв. 06.07.2022, яке відбудеться в примі-
щенні Ленінського районного суду м. Полтави за адре-
сою: м. Полтава, вул. Панянка, 38, зал судових засі-
дань № 7.

У відповідності до ст. 323 КПК України з моменту 
опублікування повістки про виклик у засобах масової 
інформації загальнодержавної сфери розповсюджен-
ня та на офіційному веб-сайті суду обвинувачуй вва-
жається належним сином ознайомленим з її змістом.

Суддя Високих М.С.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій об-
ласті викликає Міхєєва Вадима Вален-
тиновича, 18.04.1973 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Запорізь-
ка область, м. Мелітополь, вул. Богда-
на Хмельницького, буд. 36, кв. 39, для 
проведення слідчих дій в якості підо-
зрюваного у кримінальному проваджен-
ні №22022080000000061, внесеного до 
Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 13.03.2022, за ч.2 ст.28 ч.2 ст.111 
ч.7 ст.111-1 КК України на 10 год. 00 хв. 
08.06.2022 у кабінет № 112 слідчого від-
ділу УСБУ в Запорізькій області за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Олександрів-
ська, 62.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Орлова 
Вячеслава Вячеславовича, 09.09.1981 року народження, заре-
єстрованого за адресою: Запорізька область, Мелітопольський 
район, с. Семенівка, вул. Михайлівська, буд. 227, для проведен-
ня слідчих дій в якості підозрюваного у кримінальному прова-
дженні №22022080000000061, внесеного до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань 13.03.2022, за ч.2 ст.28 ч.2 ст.111 ч.7 
ст.111-1 КК України на 10 год. 00 хв. 08.06.2022 у кабінет № 112 
слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. За-
поріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Зіпсоване посвідчення громадянина потерпілого від Чор-
нобильської катастрофи категорії 3 серії Б № 568072 від 
24.01.1994 р., видане Київською обласною державною адміні-
страцією на ім’я Осницький Станіслав Володимирович, 
вважати недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 5 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +11 +16 +16 +21 Черкаська +11 +16 +16 +21
Житомирська +11 +16 +16 +21 Кіровоградська +11 +16 +16 +21
Чернігівська +11 +16 +17 +22 Полтавська +11 +16 +16 +21
Сумська +11 +16 +17 +22 Дніпропетровська +13 +18 +21 +26
Закарпатська +11 +16 +17 +22 Одеська +13 +18 +21 +26
Рівненська +11 +16 +16 +21 Миколаївська +13 +18 +21 +26
Львівська +11 +16 +16 +21 Херсонська +16 +21 +25 +30
Івано-Франківська +11 +16 +16 +21 Запорізька +16 +21 +25 +30
Волинська +11 +16 +16 +21 Харківська +13 +18 +18 +23
Хмельницька +11 +16 +16 +21 Донецька +16 +21 +24 +29
Чернівецька +11 +16 +16 +21 Луганська +13 +18 +24 +29
Тернопільська +11 +16 +16 +21 Крим +17 +22 +25 +30
Вінницька +11 +16 +16 +21 Київ +13 +15 +18 +20

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

16..21
11..16

24..29
13..18

16..21
11..16

25..30
14..19

16..21
11..16

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької об-

ласті від 02.06.2022 (судова справа №127/10982/22) надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №22022020000000085 від 06.05.2022 стосовно підозрю-
ваного Аксьоненка Олександра Сергійовича (Аксёненка Александра 
Сергеевича), 08.03.1986 року народження, у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України. 

Громадянин Російської Федерації Суван Сиин-оол Анатолі-
йович, 04.01.1981 року народження, відповідно до вимог ст. 
ст. 133, 135 Кримінального процесуального кодексу України 
Вам необхідно з’явитися 28, 29, або 30 червня 2022 року на 
11:00 год. до Чернігівської обласної прокуратури за адресою: 
м. Чернігів, вул. Шевченка, 28, тел-факс: (0462) 77-70-28 для 
вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 Кри-
мінального кодексу України, та здійснення інших процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні № 22022270000000032 
від 17.05.2022 як з підозрюваним.

Відповідно до вимог п. 9 ч. 1 ст. 137 Кримінального про-
цесуального кодексу України у разі неможливості прибути до 
слідчого або прокурора за викликом у зазначений у повістці 
час ви зобов’язані заздалегідь повідомити про неможливість 
з’явлення. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на 
виклик викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесу-
ального кодексу України.

Гражданин Российской Федерации Суван Сиин-оол Анато-
льевич, 04.01.1981 года, согласно требованиям в. ст. 133, 135 
Уголовного процессуального кодекса Украины Вам необхо-
димо явиться 28, 29 или 30 июня 2022 года на 11:00. в Чер-
ниговскую областную прокуратуру по адресу: г. Чернигов, ул. 
Шевченко, 28, тел-факс: (0462) 77-70-28 для вручения вам 
уведомления о подозрении в совершении уголовного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 Уголовного ко-
декса Украины и осуществление других процессуальных дей-
ствий в уголовном производстве № 22022270000000032 от 
17.05.2022 как с подозреваемым.

Согласно требованиям п. 9 ч. 1 ст. 137 Уголовного про-
цессуального кодекса Украины в случае невозможности 
прибыть к следователю или прокурору по вызову в указан-
ное в повестке время вы обязаны заранее сообщить о невоз-
можности появления. Уважительные причины и последствия 
неприбытия человека по вызову изложены в ст. ст. 138, 139 
Уголовного процессуального кодекса Украины.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ГРИГОРЯНУ В.М. 
ТА ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Слідчий у кримінальному провадженні — слідчий у ОВС слідчого відділу УСБУ 
в Рівненській області Крупенко Р.О. за погодженням із начальником відділу на-
гляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служ-
би Рівненської обласної прокуратури Пилипівим В.М., відповідно до ст. ст. 40, 42, 
111, 135, 276, 277, 278 КПК України, повідомляє про підозру Григоряна Ваагна 
Масніковича, 04.09.1973 року народження, уродженця Вірменії, останнє відоме 
місце реєстрації — Донецька область, м. Донецьк, вул. Столбуна, 47, громадяни-
на Вірменії, у кримінальному провадженні № 22016180000000091 від 11.11.2016 
в участі у діяльності терористичної організації, тобто у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Разом з тим, Григорян Ваагн Маснікович, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 
КПК України, в період часу з 09:00 год. до 11.00 год. 20.06.2022, 21.06.2022, 
22.06.2022, Вам необхідно з’явитися до слідчого відділу Управління СБУ в Рів-
ненській області за адресою: 33000, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 4, 
тел. (0362) 624-343 для допиту як підозрюваного у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. ст. 258-3 КК України, а також проведення інших процесуальних дій у меж-
ах кримінального провадження № 22016180000000091 від 11.11.2016

Повідомляю, що у разі не прибуття на виклик слідчого без поважних причин, 
перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, настають наслідки, передбачені 
ст. 139 КПК України.

Повний текст повідомлення про підозру та повісток про виклик розміщувати-
меться на вебсайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про ви-
клик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» за 
посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-
pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

Інформаційне повідомлення  
АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення змін 
до:

—  Правил (договірних умов) обслуговування суб’єктів господа-
рювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, осіб, що прова-
дять незалежну професійну діяльність, представництв — клієнтів АТ  
«УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі — Правила), які розміщені для озна-
йомлення на сайті https://ukrsibbank.com/ та на інформаційних стен-
дах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий 
кур’єр» №102 від 01.06.2018 р., з усіма наступними змінами та допо-
вненнями;

— Правил (договірних умов) обслуговування банківського рахун-
ку та дистанційного обслуговування клієнтів корпоративного бізнесу  
АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі — Правила 2), які розміщені для 
ознайомлення на сайті https://ukrsibbank.com/ та на інформаційних 
стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядо-
вий кур’єр» «Урядовий кур’єр» № 67 від 06.04.2019 р., з усіма наступни-
ми змінами та доповненнями,

— Правил (договірних умов) відкриття, використання і обслуговуван-
ня поточних рахунків фізичних осіб у національній і іноземних валю-
тах в АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі — Правила 3), які розміщені 
для ознайомлення на сайті https://ukrsibbank.com/ та на інформаційних 
стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядо-
вий кур’єр» №116 (4366) від 20.06.2008 р., з усіма наступними змінами 
та доповненнями, (при спільному згадуванні далі — Правила; при окре-
мій згадці далі — Правила 1 або Правила 2 або Правила 3, відповідно),

а саме:
1. Викласти адресу сайту банку, що використовується в термінах 

«Дата публікації змін до Правил», «Тарифи» Розділу «ТЕРМІНИ, ЩО 
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ», п.13.2 Розділу 13, п.16.1, п.16.2 
Розділу 16 тексту Правил 1 в наступній редакції: https://ukrsibbank.com/. 

2. Викласти адресу сайту банку, що використовується в п.11.3, п.11.4 
Розділу 11 тексту Правил 2 в наступній редакції: https://ukrsibbank.com/. 

3. Викласти адресу сайту банку, що використовується в терміні «Дата 
публікації змін до Правил» п.1.3 Розділу І, п.10.1, п.10.2 Розділу IV тек-
сту Правил 3 в наступній редакції: https://ukrsibbank.com/. 

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в 
офіційному друкованому виданні, а саме: з 04.06.2022 р.

Датою початку дії змін до Правил  є  04.06.2022 р.
Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» 

Начальник Юридичного департаменту Полянчук О.В.

Начальник слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковник юс-
тиції Просняк Андрій Олександрович відповідно до ст.ст. 36, 42, 111, 135, 
276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру Міннібаєву Рінату Раси-
ховичу, 08.12.1995 року народження, який зареєстрований за адресою: Ро-
сійська Федерація, Республіка Татарстан, с. Талли-Буляк, вул. Центральна, 
буд. 5а, громадянину Російської Федерації у кримінальному провадженні № 
12022111130000590 від 24.03.2022 про те, що він підозрюється у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, тоб-
то у порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними до-
говорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

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

Начальник следственного отдела УСБУ в Черниговской области подпол-
ковник юстиции Просняк Андрей Александрович, в соответствии со ст.ст. 36, 
42, 111, 135, 276, 277, 278 УПК Украины уведомляет Миннибаева Рината Ра-
сиховича, 08.12.1995 года рождения, зарегистрированного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Республика Татарстан, с. Талли-Буляк, ул. Централь-
ная, д. 5а, гражданина Российской Федерации в уголовном производстве № 
12022111130000590 від 24.03.2022 о подозрении в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины, то есть в нарушении законов 
и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие 
на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины. 

Полный текс уведомления о подозрении размещен на веб-сайте Офиса Ге-
нерального прокурора Украины в рубрике «Повестки о вызове и сведения об 
осуществлении специального досудебного расследования» по ссылке https://
www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-minnibajev.

Громадянин Російської Федерації Міннібаєв Рінат Расихович, 08.12.1995 
року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам не-
обхідно з’явитися 29, 30 червня 2022 року, 01 липня 2022 року на 12:00 год. 
до слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській об-
ласті за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 28, тел./факс (0462) 3-05-69, 
тел. (04621) 65-52-90 для вручення Вам повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК Укра-
їни, та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 
12022111130000590 від 24.03.2022 як підозрюваному. 

Відповідно до вимог п. 9 ч. 1 ст. 137 КПК України у разі неможливості при-
бути до слідчого за викликом у зазначений у повістці час Ви зобов’язані за-
здалегідь повідомити про неможливість з’явлення. Поважні причини та на-
слідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 КПК України.

Гражданин Российской Федерации Миннибаев Ринат Расихович, 
08.12.1995 года рождения, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135 УПК 
Украины Вам необходимо явиться 29, 30 июня 2022 года, 01 июля  2022 года 
на 12:00 в следственный отдел Управления Службы безопасности Украины 
в Черниговской области по адресу: г. Чернигов, ул. Шевченко, 28, тел./факс 
(0462) 3-05-69, тел. (04621) 65-52-90 для вручения Вам уведомления о подо-
зрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 
438 УК Украины, и проведения других процессуальных действий в уголовном 
производстве № 12022111130000590 від 24.03.2022 как подозреваемого.

Согласно требованиям п. 9 ч. 1 ст. 137 УПК Украины при невозможности 
прибыть к следователю по вызову в указанное в повестке время Вы обязаны 
заранее сообщить о невозможности явки. Уважительные причины и послед-
ствия неприбытия лица по вызову изложены в ст.ст. 138, 139 УПК Украины.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
«Нове будівництво повітряної лінії 330 кВ Чернівецька — 

Тернопільська з реконструкцією ПС 330 кВ «Чернівецька» та 
ПС 330 кВ «Тернопільська». Тернопільська і Чернівецька об-
ласті. Інв № новий»

1. Інвестор (замовник) — Приватне акціонерне товариство 
«Національна енергетична компанія «УКРЕНЕРГО».

Поштова адреса  01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 25
2. Місце розташування майданчиків будівництва  — ПЛ 

330 кВ Чернівецька — Тернопільська — Тернопільська і Чер-
нівецька області; ПС 330 кВ «Тернопільська»: Тернопільська 
обл., смт. Велика Березовиця, вул. Енергетична, 58; ПС 330 
кВ «Чернівецька»: Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Г. Ско-
вороди, 52

3. Характеристика діяльності (об’єкта) — Забезпечення 
електроенергією нових та існуючих споживачів.

Технічні і технологічні дані   продукція не виробляється.
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльнос-

ті — покращення надійності електропостачання споживачів.
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земляних — роботи виконуватимуться на відведеній тери-

торії під ПЛ 330 кВ;
сировинних — розробка кар’єрів поблизу об’єкта не перед-

бачається, будівництво ведеться на завезених матеріалах;
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) — від існую-

чої електромережі;
водних — забезпечує Генпідрядник;
трудових — забезпечує Генпідрядник.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуата-

ції) — Генпідрядник та Замовник.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 

варіантами — немає.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист терито-

рії за варіантами — не потрібна.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і 

експлуатації) на навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат — немає;
повітряне — під час будівництва забруднення атмосфер-

ного повітря буде незначне, пов’язане із роботою будівель-
ної техніки. Під час експлуатації — забруднення атмосферно-
го повітря відсутнє;

водне — немає;
ґрунт — немає;
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — територія 

національного природного парку «Дністровський каньйон»; 
навколишнє соціальне середовище (населення) — відсут-

ність шкідливих викидів в атмосферне повітря; забезпечення 
електроенергією; функціонування об’єкта не матиме негатив-
ного впливу на здоров’я населення; будівництво здійснювати-
меться з дотриманням вимог ПУЕ та ДСН 239-96;

навколишнє техногенне середовище —  негативного впли-
ву немає.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного вико-
ристання, утилізації, знешкодження або безпечного захоро-
нення — при нормальній роботі лінії та  підстанцій — немає.

11. Обсяги виконання ОВНС — відповідно до ДБН А.2.2-1-
2003.

12. Участь громадськості — відповідно до ДБН А.2.2-1-
2003.

Замовник — НЕК «УКРЕНЕРГО», 01032, м. Київ, вул. С. Пет-
люри, 25, тел. +38 044 238-30-15.

Проектувальник — ТОВ «ПДІ «Енергоінжпроект», 01033, 
м. Київ, вул. Жилянська, 30а, офіс 3, тел.: +38044 228-14-08, 
тел./факс +38044 300-12-41; e-mail pdieip@ukr.net
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