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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

РУСЛАН СТЕФАНЧУК:
«Україна пише текст 

історії кров’ю своїх 
найкращих синів  

 і дочок та чекає на 
прописку Європи 

слова «кандидат» 
чорнилом».

Інвестор вірить  
у перспективу

ПРИКЛАД. Ірландська компанія Kingspan, світовий лідер у галузі 
рішень енергоефективного будівництва, теплоізоляційних техноло-
гій та оздоблення будівель, інвестує 200 мільйонів євро в новий бу-
дівельний технологічний хаб в Україні. Його буде побудовано протя-
гом п’яти років, він створить понад 600 робочих місць. Про це пред-
ставники компанії повідомили за підсумками візиту до України.

«Втілюючи бачення Президента Володимира Зеленського, уряд 
та Офіс Президента сформували План відновлення України, і про-
єкт інвестицій Kingspan цілком відповідає його цілям. Наша мета 
— не лише відновлення та відбудова зруйнованих російськими за-
гарбниками об’єктів, а й створення сучасної інноваційної економі-
ки з використанням провідного досвіду розвитку міст і застосуван-
ня зелених технологій», — заявив міністр закордонних справ Дми-
тро Кулеба.  

Глава МЗС України закликав міжнародний бізнес наслідувати 
приклад Kingspan, повністю вийти з російського ринку та переміс-
тити інвестиції в Україну. Це піде на користь і репутації, і довгостро-
ковій стратегії кожного бізнесу.

1,49 млрд дол.
додаткового фінансування Україні 

схвалила виконавча рада Світового 
банку для виплати заробітної плати 

державним і соціальним працівникам 
АКТИВНА ПОЗИЦІЯ. Знаменитості долучаються до об’єднання 
світу довкола допомоги нашій державі     

Амбасадорів України 
більшає 

Голова Верховної Ради про те, що ми прагнемо отримати 
статус країни-кандидата на вступ до ЄС 24 червня 
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4Як працюють музейники в умовах 
війни, як рятують культурні 
цінності, розповідає директор 
Тернопільського обласного 
художнього музею Григорій Шергей

КУЛЬТУРА

5 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ

На Черкащині шириться 
хвиля очищення від 
застарілих і чужорідних 
назв вулиць та 
населених пунктів 

Житимуть і радітимуть
АКТУАЛЬНО. На Полтавщині переселенці, які залишилися без домівок, посприяли житловому 
будівництву

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
 «Урядовий кур’єр»

Полтавщина активно долучи-
лася до державної програми 

будівництва житла для внутріш-
ніх переселенців, згідно з якою 

до кінця цього року в країні пла-
нують спорудити 30 тисяч квар-
тир. У матеріалі «Дах над голо-
вою і робота будуть обов’язково» 
(«УК» №106 за 11 травня) ми по-
відомляли про плани полтавців 
збудувати в обласному центрі 

певну кількість квартир. І про те, 
що міська влада Полтави підшу-
кує для цього відповідну земель-
ну ділянку.               

На цей час уже відомо, що у 
відповідь на звернення обласної 
військової адміністрації керів-

ництво обласного центру запро-
понувало не одну, а одразу кіль-
ка ділянок. Про це повідомив на-
чальник Полтавської ОВА Дми-
тро Лунін. 

— На сьогодні ми запропону-
вали Офісу Президента три ді-

лянки. Є домовленість із містом, 
що воно нам відводить наступно-
го тижня після рішення сесії 11,5 
гектара. Після надання 30 від-
сотків коштів будівництво 
займе не більш як шість 
місяців. 

Еліна Світоліна стала другим після Андрія Шевченка амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення спеціального досудового 
розслідування

Ухвалою слідчого судді Вінницького місь-
кого суду Вінницької області від 07.06.2022 
(судова справа №127/11533/22) надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22022000000000082 від 10.03.2022 сто-
совно підозрюваного Ісаєва Андрія Костян-
тиновича (Исаева Андрея Константинови-
ча), 01.10.1964 року народження, у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 3 ст. 110 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Поплавському Анатолію Олек-

сандровичу, 20.07.1989 року народження, у відповіднос-
ті до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідо-
мляється про підозру у кримінальному провадженні за № 
62022050020000049 від 11.03.2022 у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Криміналь-
ного кодексу України, тобто у державній зраді, а саме у ді-
янні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду су-
веренітетові, територіальній цілісності та недоторканності, 
обороноздатності, державній, економічній та інформацій-
ній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період 
збройного конфлікту в умовах воєнного стану.   

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Поплавський Анатолій Олександро-

вич, 20.07.1989 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135 Вам необхідно з’явитися 13, 14 та 15  червня 2022 
року на 11:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокаці-
єю у місті Краматорську) Територіального управління Дер-
жавного бюро розслідувань, розташованого у місті Крама-
торську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 52) тел. роб. 
(066)-90-50-410 для вручення вам повідомлення про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 111 КК України та здійснення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні за  
№ 62022050020000049 від 11.03.2022 в якості підозрювано-
го. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик 
викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального 
кодексу України.   

Повідомлення про ухвалення слідчим суддею  
рішення про здійснення спеціального 

досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайон-

ного суду Дніпропетровської області від 02.06.2022 (спра-
ва № 183/1843/22, провадження №1-кс/183/548/22) нада-
но дозвіл на здійснення спеціального досудового розслі-
дування стосовно підозрюваної Романчук Юлії Сергіївни, 
14.01.1980 року народження, у кримінальному проваджен-
ні №62022050020000043 від 10.03.2022 року, за ознаками ч. 
2 ст. 111 КК України.   

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового  

розслідування
На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України викли-

кається підозрювана Романчук Юлія Сергіївна, 14.01.1980 
року народження, 13.06.2022 об 11:00, 14.06.2022 об 
11:00, 15.06.2022 об 11:00 до слідчого Другого слідчо-
го відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Те-
риторіального управління Державного бюро розсліду-
вань, розташованого у місті Краматорську Король Альо-
ни Юріївни за адресою: вул. Старокозацька, буд. 52,  
м. Дніпро, Дніпропетровська область, для участі у до-
питі як підозрюваного у кримінальному провадженні 
№62022050020000043 від 10.03.2022 року, за ознаками ч. 2 
ст. 111 КК України, а також проведенні інших слідчих та про-
цесуальних дій, вручення повідомлення про завершення до-
судового розслідування, надання доступу до матеріалів до-
судового розслідування, вручення обвинувального акта та 
реєстру матеріалів досудового розслідування.  

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вка-
зані в ст. ст. 138, 139 КПК України.

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-
5 КПК України ч. 3 ст. 12 Закону України 
«Про забезпечення прав і свобод громадян 
та правовий режим на тимчасово окупова-
ній території України» 13.06.2022 з 9.00 до 
16.45, до прокуратури Автономної Республі-
ки Крим та м. Севастополя до прокурора у 
кримінальному провадженні Пірогової О.І. 
(м. Київ вул. Ділова 24, каб. 107) для змі-
ни повідомлення про підозру у криміналь-
ному провадженні  №22021011000000025 
від 17.05.2021 викликається підозрюва-
ний у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК 
України Криворученко Олег Миколайович, 
11.03.1956р.н., громадянин України, уро-
дженець с. Новожилівка Білогірського ра-
йону АР Крим, зареєстрований за адресою: 
АР Крим,  м. Сімферополь, вул. Бетховена, 
буд.113, кв.40 (тимчасово окупована тери-
торія Кримського півострова), який перехо-
вується від слідства та суду та на даний час 
перебуває на тимчасово окупованій терито-
рії Кримського півострова.

Прокурор у кримінальному провадженні   
Ольга ПІРОГОВА

Соснівський районний суд м. Черкаси 
викликає в судове засідання, в якості об-
винуваченого, Савчука Юрія Дмитровича, 
03.05.1974 року народження, уродженця  
с. Майданецьке, Тальнівського району, Чер-
каської області, зареєстрованого та фак-
тично проживаючого: м. Донецьк, вул. Роз-
дольна, 20. Судове засідання відбудеться 15 
червня 2022 року о 09 год. 00 хв. в примі-
щенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Го-
голя, 316, каб. 237.

Суддя О.І. Кончина 

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судо-
ве засідання в якості обвинуваченого Сіденка Володимира 
Анатолійовича, 05.05.1993 року народження, зареєстровано-
го за адресою: Донецька область, Волновахський район, с. 
Валер’янівка, вул. Лісова, 42, в рамках кримінального прова-
дження за ознаками вчинення кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 14 червня 2022 року о 12 год. 
00 хв. в приміщенні суду за адресою м. Черкаси, вул. Гоголя, 
316, каб. 229. 

Суддя О.Ю. Гоменюк

Соснівський районний суд м.Черкаси викликає в судо-
ве засідання, в якості обвинуваченого, Єрмакова Володими-
ра Анатолійовича, 22.04.1978 року народження, уроджен-
ця м.Горлівка, Донецької області, зареєстрованого: вул. Надії 
Курченко, буд.11, м. Сміла, Черкаської області, фактично про-
живаючого у м. Горлівка Донецької області.

Судове засідання відбудеться 14 червня 2022 року о 10 год. 
00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 
316, каб.237.

Суддя О.І. Кончина 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від  08.06.2022 (судова спра-
ва № 757/12615/22-к) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у 
кримінальному провадженні № 42015000000002443 від 06.11.2015 стосовно підозрюваного 
Сівковича Володимира Леонідовича, 17.09.1960 року народження, у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365  КК України.

Прокурор у кримінальному провадженні -прокурор другого відділу процесуального  
керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим  

розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях 
про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках,  

Офісу Генерального прокурора О. КЛИМЕНКО

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 7 червня 2022 р. № 658 
Київ

Про утворення Штабу з підготовки об’єктів 
житлово-комунального господарства  
та паливно-енергетичного комплексу  

до осінньо-зимового періоду 2022/23 року 
під час воєнного стану

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити Штаб з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та 

паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/23 року під час 
воєнного стану у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Штаб з підготовки об’єктів житлово-комунально-
го господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 
2022/23 року під час воєнного стану, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 червня 2022 р. № 658

СКЛАД 
Штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства  

та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/23 року 
під час воєнного стану

Міністр розвитку громад та територій, голова Штабу
Заступник Міністра розвитку громад та територій, заступник голови Штабу
Перший заступник Міністра енергетики, заступник голови Штабу
Начальник відділу розвитку систем життєзабезпечення департаменту комуналь-

них послуг та комунального обслуговування Мінрегіону, секретар Штабу
Директор департаменту комунальних послуг та комунального обслуговування 

Мінрегіону
Заступник директора департаменту комунальних послуг та комунального обслу-

говування — начальник відділу теплопостачання Мінрегіону
Заступник директора департаменту комунальних послуг та комунального обслу-

говування — начальник відділу водопровідно-каналізаційного господарства Мінре-
гіону

Заступник Міністра енергетики
Заступник Міністра інфраструктури
Заступник Міністра економіки
Заступник Міністра соціальної політики
Заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Заступник Міністра фінансів
Заступник Міністра внутрішніх справ
Член НКРЕКП
Генеральний директор ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» (за згодою)
Заступник Голови правління НАК «Нафтогаз України» (за згодою)
Виконавчий директор Асоціації міст України (за згодою)
Голова Міжгалузевої асоціації з розвитку систем теплопостачання «Укртеплоко-

муненерго» (за згодою)
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 7 червня 2022 р. № 658

ПОЛОЖЕННЯ 
про Штаб з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства  

та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/23 року 
під час воєнного стану

1. Штаб з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-
енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 

2022/23 року під час воєнного стану (далі — Штаб) є тимчасовим консультатив-
но-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, що утворений з метою забезпе-
чення своєчасної та якісної підготовки об’єктів житлово-комунального господар-
ства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду, оператив-
ного вирішення наявних проблемних питань, координації управління системою від-
новлення зруйнованих/пошкоджених об’єктів житлово-комунального господарства 
та паливно-енергетичного комплексу під час воєнних дій, спричинених збройною 
агресією Російської Федерації, управління резервом обладнання і матеріалів, не-
обхідних для використання в разі виникнення надзвичайних ситуацій під час про-
ходження опалювального періоду 2022/23 року, забезпечення споживачів якісни-
ми комунальними послугами, удосконалення системи розрахунків між споживачем 
та надавачем послуг, сприяння укладенню договорів на постачання природного га-
зу між підприємствами теплопостачання та газотранспортними підприємствами.

2. Штаб у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також ука-
зами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно 
до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями Штабу є:
1) сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої 

влади, пов’язаної з:
відновленням зруйнованих/пошкоджених об’єктів житлово-комунального госпо-

дарства та паливно-енергетичного комплексу під час воєнних дій;
використанням резерву обладнання і матеріалів, необхідних для ліквідації надзви-

чайних ситуацій під час проходження опалювального періоду 2022/23 року;
підготовкою об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетич-

ного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/23 року під час воєнного стану;
фінансово-економічною стабілізацією підприємств теплопостачання;
вжиттям заходів до підвищення рівня розрахунків за спожиті комунальні послуги;
зменшенням заборгованості підприємств теплопостачання перед енергопоста-

чальними організаціями;
взаємодією підприємств теплопостачання та постачальниками природного газу 

щодо укладення договорів на постачання природного газу;
2) підготовка пропозицій щодо:
утворення обласних штабів та міського штабу м. Києва з підготовки об’єктів жит-

лово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-
зимового періоду 2022/23 року під час воєнного стану;

надання підприємствам житлово-комунального господарства обладнання і мате-
ріалів з резерву у разі виникнення надзвичайних ситуацій під час проходження опа-
лювального періоду 2022/23 року під час воєнного стану та у разі необхідності попо-
внення резерву;

виділення коштів з державного і місцевих бюджетів та інших джерел відповідно 
до законодавства для поповнення резерву обладнання і матеріалів;

відновлення зруйнованих/пошкоджених об’єктів житлово-комунального госпо-
дарства та паливно-енергетичного комплексу;

оперативного вирішення проблемних питань, пов’язаних з підготовкою об’єктів 
житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осін-
ньо-зимового періоду 2022/23 року під час воєнного стану;

стимулювання залучення інвестицій на модернізацію об’єктів житлово-комуналь-
ного господарства та паливно-енергетичного комплексу;

формування ціни на природний газ та тарифів на теплову енергію під час підго-
товки та проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року під час воєнного стану;

прискорення реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на будівництво, ре-
конструкцію та модернізацію об’єктів теплопостачання.

4. Штаб відповідно до покладених на нього завдань:
1) бере участь у:
розробленні та узгодженні проекту плану заходів з підготовки об’єктів житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимо-
вого періоду 2022/23 року під час воєнного стану;

вирішенні проблемних питань у разі виникненні аварійних ситуацій на об’єктах 
житлово-комунального господарства під час підготовки та проходження осінньо-зи-
мового періоду 2022/23 року під час воєнного стану;

підготовці пропозицій щодо перерозподілу коштів, виділених з державного бю-
джету на заходи, пов’язані з підготовкою об’єктів житлово-комунального господар-
ства до осінньо-зимового періоду 2022/23 року під час воєнного стану, створення та 
поповнення резерву обладнання і матеріалів;

2) проводить моніторинг та аналіз стану підготовки об’єктів житлово-комунально-
го господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 
2022/23 року під час воєнного стану;

3) проводить моніторинг та аналіз стану відновлення зруйнованих/пошкоджених 
об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу;

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи 
пропозиції та рекомендації.

5. Штаб має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів вико-

навчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 
інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих ор-
ганів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів 
(за згодою);

3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;
4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на нього завдань постій-

ні або тимчасові робочі підгрупи.
6. Штаб під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державними 

органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та між-
народними організаціями.

7. Посадовий склад Штабу затверджує Кабінет Міністрів України.
Штаб утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря та його членів.
Штаб очолює голова, який затверджує його персональний склад та вносить у ра-

зі потреби до нього зміни.
8. Формою роботи Штабу є засідання, що проводяться за рішенням голови Штабу.
Голова Штабу може прийняти рішення про проведення засідання Штабу у ре-

жимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, 
зокрема через Інтернет, або про участь члена Штабу в такому режимі у засідан-
ні Штабу.

9. Засідання Штабу веде його голова, а у разі його відсутності — один із заступників.
10. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Штабу забезпечує його се-

кретар.
11. Засідання Штабу вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як 

половина його членів.

12. Голова Штабу координує його роботу та забезпечує узгодженість дій членів 
Штабу під час виконання покладених на нього завдань.

13. Штаб на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що 
належать до його компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало 
більш як половина присутніх на засіданні членів Штабу.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується 

головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Штабу та Кабіне-
тові Міністрів України.

Член Штабу, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти свою 
окрему думку у письмовій формі, що додається до протоколу засідання.

14. Пропозиції та рекомендації Штабу можуть бути реалізовані шляхом прийнят-
тя Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої вла-
ди відповідно до своїх повноважень.

15. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Штабу здійснює Мінрегіон.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 7 червня 2022 р. № 659 
Київ

Про внесення зміни до пункту 1 постанови 
Кабінету Міністрів України  

від 25 лютого 2022 р. № 156
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести зміну до абзацу четвертого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів Украї-

ни від 25 лютого 2022 р. № 156 «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 
«Військові облігації» — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 13 травня 2022 р. № 572, замінивши цифри і слова «11 відсотків річних» сло-
вами «плаваюча ставка, яка обраховується виходячи із середнього значення облі-
кової ставки Національного банку за річний період, який закінчується першого чис-
ла місяця, що передує місяцю здійснення чергових купонних виплат та починається 
першого числа цього ж місяця попереднього року».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 червня 2022 р. № 459-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству освіти і науки на 2022 рік  
для фінансового забезпечення модернізації 
програмного забезпечення Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти  
та забезпечення видання підручників  

для осіб з особливими освітніми потребами, 
які здобувають освіту в закладах загальної 

середньої освіти
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здій-

снити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністер-
ству освіти і науки на 2022 рік у загальному фонді державного бюджету для фі-
нансового забезпечення модернізації програмного забезпечення Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти та забезпечення видання підручників для осіб з 
особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах загальної се-
редньої освіти, перерозподіл видатків за програмою 2201260 «Загальнодержав-
ні заходи у сфері освіти» шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму  
41 259,9 тис. гривень та встановлення на зазначену суму видатків розвитку.

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

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор відділу Чер-
нігівської обласної прокуратури Крупко Сергій Володимирович від-
повідно до ст. ст. 36, 42, 111, 135, 276-278 Кримінального процесу-
ального кодексу України повідомляє Хомушку Саяну Сингит-оолови-
чу, 10.07.1994 року народження, уродженцю села Ерги-Барлик Барун-
Хемчикського району республіки Тива російської федерації, прожи-
ваючому за адресою: російська федерація, республіка Тива, м. Кизил, 
вул. Червоноармійська, 34, громадянину російської федерації, у кри-
мінальному провадженні  № 22022270000000032 від 17.05.2022 про 
те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушен-
ня законів та звичаїв війні), а саме у жорстокому поводженні з цивіль-
ним населенням,  порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, що поєднані з умисним вбивством.

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

Прокурор в уголовном производстве — прокурор отдела Чер-
ниговской областной прокуратуры Крупко Сергей Владимирович 
в соответствии со ст. ст. 36, 42, 111, 135, 276-278 Уголовного про-
цессуального кодекса Украины сообщает Хомушку Саяну Сынгыт-
ооловичу, 10.07.1994 года, уроженцу села Эрги-Барлик Барун-Хем-
чикского района республики Тива российской федерации, про-
живающему по адресу: российская федерация, республика Тива,  
г. Кызыл, ул. Красноармейская, 34, гражданина российской федера-
ции  в уголовном производстве  № 22022270000000032 от 17.05.2022 
о том, что он подозревается в совершении уголовного правонару-
шения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины 
(нарушение законов и обычаев войны), а именно в жестоком обра-
щении с гражданским населением, нарушении законов и обычаев 
войны, предусмотренных международными договорами, согласие на 
обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, 
соединенных  с умышленным убийством.

Полный текст сообщения о подозрении будет размещаться на сай-
те Офиса Генерального прокурора в рубрике «Повестки о вызове и 
сведениях о проведении специального досудебного расследования» 
по ссылке: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-
xomusku-ss-original-ta-pereklad

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор відділу Чер-
нігівської обласної прокуратури Крупко Сергій Володимирович від-
повідно до ст. ст. 36, 42, 111, 135, 276-278 Кримінального процесу-
ального кодексу України повідомляє Монгушу Назити Мергенови-
чу, 22.03.1989 року народження, уродженцю республіки Тива росій-
ської федерації (більш точне місце не встановлено), проживаючому 
за адресою: російська федерація, республіка Тива, смт Каа-Хем, вул. 
Челееш, 23, громадянину російської федерації, у кримінальному про-
вадженні № 22022270000000032 від 17.05.2022 про те, що він під-
озрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та 
звичаїв війні), а саме у жорстокому поводженні з цивільним населен-
ням,  порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнарод-
ними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Ра-
дою України, що поєднані з умисним вбивством.

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

Прокурор в уголовном производстве — прокурор отдела Черни-
говской областной прокуратуры Крупко Сергей Владимирович в со-
ответствии со ст. ст. 36, 42, 111, 135, 276-278 Уголовного процессу-
ального кодекса Украины сообщает Монгушу Назыты Мергеновичу, 
22.03.1989 года, уроженцу республики Тива российской федерации 
(более точное место не установлено), проживающему по адресу: рос-
сийская федерация пгт Каа-хэм, ул. Челееш, 23, гражданину россий-
ской федерации, в уголовном производстве № 22022270000000032 
от 17.05.2022 о том, что он подозревается в совершении уголовно-
го правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 Уголовного кодек-
са Украины (нарушение законов и обычаев войны), а именно в жес-
током обращении с гражданским населением, нарушении законов и 
обычаев войны, предусмотренных международными договорами, со-
гласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой 
Украины, соединенных с умышленным убийством.

Полный текст сообщения о подозрении будет размещаться на сай-
те Офиса Генерального прокурора в рубрике «Повестки о вызове и 
сведениях о проведении специального досудебного расследования» 
по ссылке: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-
mongus-nm-original-ta-pereklad

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин Російської Федерації Бураков Сергій Дмитрович, 

31.08.1970 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК 
України Вам повідомляється про підозру у кримінальному прова-
дженні за №42022112330000028 від 27.02.2022, у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 
Кримінального кодексу України, тобто умисних діях, вчинених з 
метою зміни меж території та державного кордону України на по-
рушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені 
особою, яка є представником влади, за попередньою змовою гру-
пою осіб, які призвели до тяжких наслідків, а також веденні агре-
сивної війни.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Бураков Сергій Дмитрович, 31.08.1970 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 10, 
11 та 12 червня 2022 року на 10:00 год. до Славутицького відді-
лу Вишгородської окружної прокуратури Київської області (м. Сла-
вутич, проспект Дружби Народів, 9) тел. роб. (050)-569-11-65 для 
вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437  КК Укра-
їни та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні №42022112330000028 від 27.02.2022 в якості підозрю-
ваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик 
викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодек-
су України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин Російської Федерації Якушев Олег Володимирович, 

24.11.1968 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК Укра-
їни Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за 
№42022112330000028 від 27.02.2022, у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 Кримі-
нального кодексу України, тобто умисних діях, вчинених з метою змі-
ни меж території та державного кордону України на порушення по-
рядку, встановленого Конституцією України, вчинені особою, яка є 
представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які при-
звели до тяжких наслідків, веденні агресивної війни, а також у віддан-
ні наказу про вчинення дій, які є порушенням законів та звичаїв війни, 
що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Якушев Олег Володимирович, 24.11.1968, від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 10, 11 та 
12 червня 2022 року на 10:00 год. до Славутицького відділу Вишго-
родської окружної прокуратури Київської області (м. Славутич, про-
спект Дружби Народів, 9) тел. роб. (095)-569-11-65 для вручення 
вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 КК України 
та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№42022112330000028 від 27.02.2022 в якості підозрюваного. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 
138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

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

повідомляю, що 07.06.2022 у кримінальному провадженні, внесе-
ному до ЄРДР 20.04.2022 за №62022080010000017 за ознаками 
вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складе-
но письмове повідомлення про підозру, згідно з якою, Зеленський 
Олександр Михайлович, 22.07.1965 р.н., адреса проживання: За-
порізька область, місто Бердянськ, вул. Ревуцького, б. 41, будучи 
громадянином України вчинив умисні дії на шкоду суверенітето-
ві, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, 
державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом 
переходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах во-
єнного стану, тобто підозрюється у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Зеленський Олександр Михайлович, 22.07.1965 р.н., адреса 

проживання: Запорізька область, місто Бердянськ, вул. Ревуць-
кого, б. 41, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України, на 
10 год. 00 хв. 13.06.2022, на 10 год. 00 хв. 14.06.2022, на 10 год. 
00 хв. 15.06.2022 Вам необхідно з’явитись до Запорізької облас-
ної прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а, 
для допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні 
№62022080010000017 від 20.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а 
також проведення інших слідчих та процесуальних дій.

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор відділу Чер-
нігівської обласної прокуратури Крупко Сергій Володимирович від-
повідно до ст. ст. 36, 42, 111, 135, 276-278 Кримінального процесу-
ального кодексу України повідомляє Хертеку Аріану Орлановичу, 
23.07.1994 року народження, уродженцю міста Кизил республіки Ти-
ва російської федерації, проживаючому за адресою: російська феде-
рація, республіка Тива, м. Кизил, вул. Ангарський бульвар, буд. 10, кв. 
16, громадянину російської федерації, у кримінальному провадженні  
№ 22022270000000032 від 17.05.2022 про те, що він підозрюється у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 
Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війні), 
а саме у жорстокому поводженні з цивільним населенням,  порушен-
ні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договора-
ми, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 
що поєднані з умисним вбивством.

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

Прокурор в уголовном производстве — прокурор отдела Черни-
говской областной прокуратуры Крупко Сергей Владимирович в со-
ответствии со ст. ст. 36, 42, 111, 135, 276-278 Уголовного процес-
суального кодекса Украины сообщает Хертеку Ариану Орлановичу, 
23.07.1994 года, уроженцу города Кызыл республики Тива россий-
ской федерации, проживающему по адресу: российская федерация, 
республика. Ангарский бульвар, дом. 10, кв. 16, гражданину россий-
ской федерации, в уголовном производстве  № 22022270000000032 
от 17.05.2022 о том, что он подозревается в совершении уголовно-
го правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 Уголовного кодек-
са Украины (нарушение законов и обычаев войны), а именно в жес-
током обращении с гражданским населением, нарушении законов и 
обычаев войны, предусмотренных международными договорами, со-
гласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой 
Украины, соединенных с умышленным убийством.

Полный текст сообщения о подозрении будет размещаться на сай-
те Офиса Генерального прокурора в рубрике «Повестки о вызове и 
сведениях о проведении специального досудебного расследования» 
по ссылке: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-
xertek-ao-original-ta-pereklad 

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор відділу Черні-
гівської обласної прокуратури Крупко Сергій Володимирович відповід-
но до ст. ст. 36, 42, 111, 135, 276-278 Кримінального процесуального ко-
дексу України повідомляє Монгушу Айгариму Валерійовичу, 04.04.1991 
року народження, уродженцю с. Цілінне, республіки Тива російської 
федерації проживаючому за адресою: російська федерація, республі-
ка Тива, м. Кизил, вул. Зарічна, 8, громадянину російської федерації, у 
кримінальному провадженні № 22022270000000032 від 17.05.2022 про 
те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення за-
конів та звичаїв війні), а саме у жорстокому поводженні з цивільним на-
селенням,  порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжна-
родними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, що поєднані з умисним вбивством.

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

Прокурор в уголовном производстве — прокурор отдела Черни-
говской областной прокуратуры Крупко Сергей Владимирович в со-
ответствии со ст. ст. 36, 42, 111, 135, 276-278 Уголовного процессу-
ального кодекса Украины сообщает Монгушу Айгариму Валерьевичу, 
04.04.1991 года, уроженцу с. Целинне, республики Тива российской 
федерации проживающему по адресу: российская федерация, респу-
блика Тива, г. Кызыл, ул. Заречная, 8, гражданину российской феде-
рации, в уголовном производстве № 22022270000000032 от 17.05.2022 
о том, что он подозревается в совершении уголовного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (на-
рушение законов и обычаев войны), а именно в жестоком обраще-
нии с гражданским населением, нарушении законов и обычаев войны, 
предусмотренных международными договорами, согласие на об-
язательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, 
соединенных с умышленным убийством.

Полный текст сообщения о подозрении будет размещаться на сай-
те Офиса Генерального прокурора в рубрике «Повестки о вызове и 
сведениях о проведении специального досудебного расследования» 
по ссылке: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-
mongus-av-original-ta-pereklad

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор відділу Чер-
нігівської обласної прокуратури Крупко Сергій Володимирович відпо-
відно до ст. ст. 36, 42, 111, 135, 276-278 Кримінального процесуально-
го кодексу України повідомляє Ооржаку Ересу Аміровичу, 01.08.1995 
року народження, уродженцю республіки Тива російської федерації 
(більш точного місця не встановлено), проживаючому за адресою: ро-
сійська федерація, республіка Тива, м. Кизил, вул. Лопсанчапа, буд. 
44, кв. 184, громадянину російської федерації, у кримінальному про-
вадженні № 22022270000000032 від 17.05.2022 про те, що він під-
озрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та 
звичаїв війні), а саме у жорстокому поводженні з цивільним населен-
ням,  порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнарод-
ними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Ра-
дою України, що поєднані з умисним вбивством.

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

Прокурор в уголовном производстве — прокурор отдела Черни-
говской областной прокуратуры Крупко Сергей Владимирович в со-
ответствии со ст. ст. 36, 42, 111, 135, 276-278 Уголовного процес-
суального кодекса Украины сообщает Ооржаку Эресу Амировичу, 
01.08.1995 года рождения, уроженцу республики Тива российской 
федерации (более точного места не установлено), проживающему по 
адресу: российская федерация г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, дом. 44, кв. 
184, гражданину российской федерации, в уголовном производстве  
№ 22022270000000032 от 17.05.2022 о том, что он подозревается в со-
вершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 
Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), 
а именно в жестоком обращении с гражданским населением, наруше-
нии законов и обычаев войны, предусмотренных международными 
договорами, согласие на обязательность которых предоставлено 
Верховной Радой Украины, соединенных с умышленным убийством.

Полный текст сообщения о подозрении будет размещаться на сай-
те Офиса Генерального прокурора в рубрике «Повестки о вызове и 
сведениях о проведении специального досудебного расследования» 
по ссылке: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-
oorzaku-ea-original-ta-pereklad

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру

місто Кропивницький  09 червня 2022 року  
Слідчий в ОВС 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сє-

вєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях Макаров Віктор Юрійович, розглянувши матеріали кримінально-
го провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 12022130000000060 від 30.04.2022 та встановивши наявність достатніх до-
казів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, відповідно до ст. ст. 40, 42, 111, 133, 135, 137, 
276, 277, 278 КПК України, 

ПОВІДОМИВ:
Сичовій Олені Михайлівні, 15.04.1979 р.н., уродженці с. Ва-
луйське Щастинського району Луганської області, яка про-
живає за адресою: Луганська область, Щастинський район, 
с. Валуйське, вул. Миру, буд. 70, громадянці України, 

про підозру у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної 
з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських 
функцій, у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій те-
риторії, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 111-1 КК України.

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 137 КПК України викликається підозрюва-

на Сичова Олена Михайлівна, 15.04.1979 р.н., яка проживає за адресою: Лу-
ганська область, Щастинський район, с. Валуйське, буд. 70,  на  13.06.2022 
об 11:00, на 14.06.2022 об 11:00, на 15.06.2022 о 09:00 до Луганської об-
ласної прокуратури за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький Кірово-
градської області (каб. 6) для отримання письмового повідомлення про під-
озру у скоєнні кримінального правопорушення у кримінальному провадженні  
№ 12022130000000060 від 30.04.2022 за ознаками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваної, а та-
кож проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному криміналь-
ному провадженні. 

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

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

Заступник начальника відділу Луганської обласної прокуратури  
Сергій БУЙЛЕНКО
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький   09 червня 2022 року

Громадянка України Бабенко Тетяна Іванівна, 
26.09.1977 року народження, відповідно до ст. ст. 
111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України вам по-
відомляється про підозру в кримінальному прова-
дженні №22022130000000150 від 11.05.2022, а са-
ме у добровільному зайнятті громадянином Украї-
ни посади, пов’язаної з виконанням організаційно-
розпорядчих або адміністративно-господарських 
функцій, у незаконних органах влади, створених на 
тимчасово окупованій території, у тому числі в оку-
паційній адміністрації держави-агресора.

Повний текст повідомлення про підозру розміщу-
ватиметься на веб-сайті Офісу Генерального про-
курора у рубриці «Повістки про виклик та відомос-
ті про здійснення спеціального досудового розслі-
дування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/
ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Бабенко Тетяна Іванівна, 

26.09.1977 року народження, відповідно до вимог 
ст. ст. 133, 135, 278 Кримінального процесуально-
го кодексу України Вам необхідно з’явитися о 13:00 
14.06.2022, 15.06.2022, 16.06.2022  до слідчого від-
ділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродо-
нецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за 
адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. 
Святослава Хороброго, 23 (фактична адреса), для 
отримання письмового повідомлення про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення перед-
баченого ч. 5 ст. 111-1 КК України у кримінальному 
провадженні №22022130000000150 від 11.05.2022, 
допиту в якості підозрюваної, а також проведення 
інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному 
кримінальному провадженні. Поважні причини та 
наслідки неприбуття особи на виклик вказані у ст. 
ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодек-
су України.

Прокуратурою Автономної Республі-
ки Крим та міста Севастополя здійснюєть-
ся процесуальне керівництво у кримінально-
му провадженні № 42016000000002723 від 
06.10.2016 за підозрою Берещанської Іри-
ни Іванівни, 03.07.1952 р.н., у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). 

У межах зазначеного кримінального прова-
дження стосовно вказаної особи зібрано до-
статньо доказів для повідомлення про зміну 
раніше повідомленої підозри, відкриття мате-
ріалів досудового розслідування іншій сторо-
ні та вручення обвинувального акта. 

У зв’язку з викладеним, керуючись стат-
тями 110, 279, 290 КПК України, пропонуємо 
підозрюваній Берещанської Ірини Іванівни, 
03.07.1952 р.н., прибути до прокуратури Ав-
тономної Республіки Крим та міста Севасто-
поля (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 
10, 13, 14 червня 2022 року (з 09:00 до 18:00) 
для проведення вказаних процесуальних дій.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКАЙД», 

код 16295210, м. Київ,  
пров. Р. Лужевського, б. 14, корп. 1, офіс 3Б 
повідомляє про втрату Свідоцтва про реєстра-
цію випуску акцій №817/1/10 від 28.09.2010 
на загальну суму 60 000 000,00 грн. у кількос-
ті 6 000 000 штук простих іменних акцій, но-
мінальною вартістю 10,00 грн. кожна, фор-
ма існування — електронна, виданого Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку.

Повістка про виклик підозрюваних 
при здійсненні судового засідання 
в порядку спеціального судового 

провадження.
Обвинувачений Гавриленко Андрій Олек-

сандрович,10.12.1989 року народження, за 
ознаками кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 258-3 ч.1 КК України, 
відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України 
викликається в судове засідання, яке відбу-
деться 14.06.2022 року о 14 годині 00 хви-
лин, 21.06.2022 року о 13 годині 30 хвилин, 
30.06.2022 року о 13 годині 00 хвилин, в за-
лі судових засідань №231 Приморського ра-
йонного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 33, для участі в судовому за-
сіданні в якості обвинувачених.

Суддя Віктор Попревич

Повістка про виклик обвинуваченого 
при здійсненні судового засідання 
в порядку спеціального судового 

провадження.
Обвинувачений Буран Юрій Юрійо-

вич, який народився 07.09.1972 року, 
зареєстрований за адресою: Розділь-
нянський р-н, смт Лиманське, вул. Кі-
рова, 6, відповідно до вимог 297-5, 323 
КПК України викликається в судове за-
сідання на 14.06.2022 року о 14.30 год., 
21.06.2022 року о 14.00 год., 30.06.2022 
року о 13.30 год., зал 231 Приморсько-
го районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для учас-
ті в судовому засіданні в якості обвину-
ваченого. 

Суддя Віктор Попревич

Втрачений студентський кви-

ток Бринзюк Ольги Володимирівни  

(КВ 11782949), виданий НМУ ім. О.О. 

Богомольця 01.09.2017, 

вважати недійсним. 

Міцні традиції згуртовують
ДАТА. 124-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України

Валентин 
ОБРАМБАЛЬСЬКИЙ  

для «Урядового кур’єра» 
(фото автора) 

Під час війни на палі-
трі життя нації домі-

нують темні кольори. Та це 
й не дивно, адже тяжко ба-
чити, як твоїх співгрома-
дян убиває ворог. Але ж і 
надії втрачати ніяк не мож-
на. Вносити в цю палітру 
яскраві барви можна і тре-
ба. Одним з таких яскра-
вих мазків і стало для сто-
личного Голосієва святку-
вання 124-річччя Націо-
нального університету біо-
ресурсів і природокористу-
вання України, яке його ко-
лектив присвятив підтрим-
ці Збройних сил України.

День університету розпо-
чався відкриттям нових та 
оновлених підрозділів для 
поліпшення підготовки су-
часних фахівців. Відкрито 
медіалабораторію, лабора-
торії технології кормів і кор-
мових добавок, ветеринар-
ної гематології, безпілотно-
го обприскування, вагових 
систем і складської логісти-
ки, центр наукової творчос-
ті магістрів-транспортників, 
створені завдяки співпраці 
з бізнесом, роботодавцями, 
випускниками.

На алеї Слави універси-
тету відкрили Книгу знань 
НУБіП України. До реаліза-
ції цього задуму долучили-

ся аспіранти вишу. Ще од-
на нова цікавинка НУБіП — 
композиція «Символи жит-
тя». Вона сповнена глибин-
ної символіки: поєднує ру-
ки — символ праці і яйце — 
символ життя. А коли квіт-
не магнолія, життя перема-
гатиме смерть.

Кульмінацією свята стало 
урочисте засідання вченої 
ради університету, до якого 
долучилися численні дру-
зі НУБіП — представники 
уряду, національних та га-
лузевих академій наук, рек-
тори багатьох вишів, бізнес-
мени і роботодавці. Попри 

таке поважне представни-
цтво, першим слово для ві-
тань надали викладачам, 
студентам та аспірантам 
університету, які нині пере-
бувають в лавах Збройних 
сил України та тероборони.

Ректор Станіслав Нікола-
єнко зазначив: міцні тради-
ції згуртовують державу, 
кожен її колектив. Віролом-
ний ворог вбиває наших гро-
мадян, дітей, руйнує села і 
міста. Але українців не зла-
мати. 68 викладачів, співро-
бітників і студентів універ-
ситету захищають державу 
від російської агресії, 365 пе-

ребувають в територіальній 
обороні, майже 1000 — во-
лонтери. 

Університет організу-
вав збирання коштів на під-
тримку ЗСУ: вже централі-
зовано перераховано більш 
як 4 мільйони гривень. Ко-
лектив щомісяця перера-
ховує одноденний заробі-
ток на потреби війська. А до 
Дня університету пройшла 
благодійна акція зі збиран-
ня коштів для Збройних сил 
України. Колектив зібрав 
майже 47 тисяч гривень.

Із перших днів війни 
НУБіП працював. Уні-

верситет першим у Києві 
відновив заняття. Виш не 
втрачає якості освіти: тут 
організовано перейшли 
на дистанційне навчан-
ня, проводять практики, 
проф орієнтацію, заверше-
но весняні польові робо-
ти, втримано навчальний 
і дослідницький процеси, 
підтримують міжнародні 
зв’язки. За підсумками за-
гальнодержавної наукової 
атестації університет три-
має третє місце в Україні, 
дев’яте — серед україн-
ських закладів вищої осві-
ти в міжнародному рей-

тингу QS, а в міжнародно-
му рейтингу Webometrics 
— восьме.

Уже відновлюють по-
страждалі від окупантів Ір-
пінський та Немішаївський 
коледжі, що входять у йо-
го структуру, навчально-до-
слідне господарство «Вор-
зель». А також Боярську лі-
сову дослідну станцію, яка, 
до речі, надала нашим вій-
ськовим допомоги майже на 
3 мільйони гривень.

А 125-річчя НУБіП зу-
стріне під мирним небом 
процвітаючої України. У це 
тут вірять.

Колектив університету тримає стрій і на фронті, і в тилу у навчальному процесі
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 10 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

27..32
14..19

27..32
13..18

27..32
14..19

23..28
14..19

28..31
14..19

гроза
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