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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

БРІДЖИТ БРІНК:

«Пряма підтримка  
обсягом $1 мільярд вже 

тут, щоб допомогти 
Україні та її народу 

рухатися вперед,  
 і ще $7,5 мільярда 

очікується». 

Інтернет-проєкти 
розказують правду

ІНФОРМПОЛІТИКА. Міністерство культури та інформаційної 
політики підтримує проєкти, які допомагають розповідати світу 
правду про війну в Україні та звірства російських окупантів, а та-
кож правдиву історію нашої держави. 

«Не перестаю пишатись українцями, які із власної ініціативи 
власними силами створюють проєкти, вкрай важливі в нашій бо-
ротьбі з ворогом: «Війна впритул» та «Українська рукописна кни-
га». Міністерство культури та інформаційної політики всебічно 
підтримує такі проєкти. Укотре переконуюсь, що нашу націю не 
перемогти», — зазначив міністр Олександр Ткаченко.

https://warupclose.com — сайт, який надає змогу вирушити у 
віртуальний тур місцями, що зазнали ракетних обстрілів армії рф. 
Такі кадри допоможуть пролити світло на ситуацію в Україні лю-
дям з-за кордону. Координатор цього проєкту — Дмитро Матяш. 

Мета проєкту https://ukrmanuscript.com  — оцифрування ста-
родруків та передрукування рукописних книг часів Київської Ру-
си-України. Засновниця проєкту Ганна Горобець створила вже ві-
сім книг. Так із малодоступними раніше рукописами легко зможе 
ознайомитися кожен. 

3,5 млн послуг 
надали громадянам попри 

повномасштабну війну ЦНАПи з початку 
року 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Євродепутати пообіцяли підтримувати Київ 
доти, доки путінський режим не буде переможено

Європарламент закликав 
надати Україні статус 
кандидата на вступ до ЄС

Посол США в Україні про рішучість її країни у сприянні 
українському народові боротися з агресією рф
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4 «Урядовий кур’єр» аналізує 
причини та динаміку 
імпортозаміщення продуктів  
і товарів першої необхідності  
у вітчизняних мережах

РИНОК

5 
ОСВІТА

За допомогою якого інструментарію 
навчають студентів бути 
конкурентними у глобальному світі, 
розповідає ректор Міжнародного 
університету фінансів Любов Смоляр

Водійські права: уміння й відповідальність 
АВТОСЕРВІС. Удосконалити підготовку майбутніх водіїв черкаським фахівцям допоможе нова 
навчальна програма 

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

Нині неможливо уявити вули-
ці міст і сіл без автомобілів. У 

зв’язку з дефіцитом пального десь 
їх поменшало, а біля Регіонального 

сервісного центру ГСЦ МВС у Чер-
каській області побільшало й ма-
шин, і людей. Тут можна зустріти 
військових, волонтерів, переселен-
ців з інших регіонів. Війна змінила 
звичне життя: ухвалено нові зако-
ни, які дають змогу спрощено вво-

зити автомобілі з-за кордону, чи-
мало людей змушені були тимча-
сово переїжджати зі своїх домівок 
і відновлювати чи оформляти до-
кументи на автомобілі, посвідчення 
водія. Як справляються працівники 
цієї структури з більшим наванта-

женням, розповів начальник Регіо-
нального сервісного центру на Чер-
кащині Володимир Андрущенко.

Коли розпочалася війна, авто-
школи майже місяць не проводи-
ли заняття, сервісні центри МВС 
теж працювали з обмеженнями 

— не всі бази даних були відкриті, 
розповів Володимир Андрущенко. 
Під час воєнного стану законодавці 
врахували чимало змін, щоб люди з 
інших регіонів могли отрима-
ти послуги саме там, де пере-
бувають.
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 7 червня 2022 р. № 654 
Київ

Про затвердження бюджету Фонду  
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття на 2022 рік

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страху-

вання на випадок безробіття на 2022 рік, що додається.
2. Міністерству економіки разом з Державним центром зайнятості вжити заходів до затвер-

дження розподілу видатків бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття згідно із затвердженим цією постановою бюджетом Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2022 рік.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 7 червня 2022 р. № 654

БЮДЖЕТ 
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування  

на випадок безробіття на 2022 рік
(тис. гривень)

Залишок коштів на початок року 349 562,9
Доходи поточного року — усього: 18 983 912,8
з них:  
страхові внески 17 347 061,2
інші надходження 177 114,6
кошти державного бюджету — усього: 1 459 737
з них:  
на виплати працівникам, які вивільняються з роботи у зв’язку із достроко-
вим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС

537

на виплату Фондом загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування на випадок безробіття допомоги по безробіттю

1 259 200

на надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за кожну 
працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб внаслідок 
проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні

200 000

Усього доходів (разом із залишком коштів на початок року) 19 333 475,7
Усього видатків 19 333 475,7
з них:
матеріальне забезпечення на випадок безробіття, соціальні послуги та за-
ходи із сприяння зайнятості, профілактика настання страхових випадків, 
допомога по частковому безробіттю

16 087 613

виплата достроково призначеної пенсії, допомога на поховання та опла-
та послуг за їх доставку

32 682,2

інформаційно-аналітичні системи Державної служби зайнятості 50 843
утримання та забезпечення діяльності  Державної служби зайнятості, Ін-
ституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 

3 162 337,5

Залишок коштів 0

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 7 червня 2022 р. № 655 
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів з рахунка  
для задоволення потреб фізичної культури і спорту  

та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 19 квітня 2022 р. № 472 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок використання коштів з рахунка для задоволення потреб фі-

зичної культури і спорту, що додається.
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р.  № 472 «Деякі пи-

тання використання коштів, що надходять на офіційні рахунки для пожертв на підтримку 
України» — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 3 травня 2022 
р. № 516, від 13 травня 2022 р. № 586 і  від 17 травня 2022 р. № 616, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 7 червня 2022 р. № 655

ПОРЯДОК 
використання коштів з рахунка для задоволення потреб фізичної культури і спорту
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, що надійшли  на рахунок для за-

доволення потреб фізичної культури і спорту.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України  «Про 
фізичну культуру і спорт», «Про гуманітарну допомогу», «Про благодійну діяльність та благо-
дійні організації», «Про громадські об’єднання».

Під терміном «рахунок для задоволення потреб фізичної культури і спорту» (далі — ра-
хунок) у цьому Порядку розуміється поточний рахунок Мінмолодьспорту, відкритий у Націо-
нальному банку для надходження коштів у національній та іноземній валюті від фізичних та 
юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійної пожертви, гуманітарної допомо-
ги, ґрантів та дарунків (далі — кошти), для задоволення потреб фізичної культури і спорту.

3. Мінмолодьспорт може використовувати кошти з рахунка відповідно до цього Порядку.
4. Кошти, що надійшли на рахунок, спрямовуються на:
відновлення спортивних споруд, закладів, установ, організацій сфери фізичної культури 

і спорту (далі — об’єкти відновлення), що постраждали внаслідок бойових дій, зокрема ви-
конання будівельно-ремонтних робіт, технічне забезпечення, придбання спортивного облад-
нання та інвентарю, придбання обладнання, інвентарю та транспортних засобів, необхідних 
для забезпечення належного функціонування об’єкта відновлення;

розвиток державних і комунальних закладів фізичної культури, державних установ сфе-
ри управління Мінмолодьспорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (далі — 
об’єкти розвитку), зокрема будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих, 
придбання спортивного обладнання та інвентарю, придбання обладнання, інвентарю та тран-
спортних засобів, необхідних для забезпечення належного функціонування об’єкта розвитку.

Мінмолодьспорт може використовувати кошти з рахунка на оплату банківських послуг, а 
також у разі виникнення комісійних витрат у рамках виконання договору банківського рахун-
ка з Національним банком.

5. Кошти з рахунка спрямовуються у такій пріоритетності:
об’єкти відновлення державної та комунальної власності, що постраждали внаслідок бо-

йових дій;
об’єкти відновлення приватної власності, що постраждали внаслідок бойових дій;
об’єкти розвитку державної та комунальної власності;
об’єкти розвитку приватної власності.
Серед об’єктів відновлення та розвитку пріоритетними є заклади фізич-

ної культури і спорту, які включені до переліку закладів фізичної культури і спор-
ту, яким надається статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської під-
готовки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р.  
№ 30 «Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури і спорту статусу ба-
зи олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки і переліку закладів, яким на-
дано такий статус» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 3, ст. 94; 2017 р., № 80, ст. 2446).

6. Одержувачами коштів за напрямами їх використання, визначеними пунктом 4 цього По-
рядку, є військові адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у 
містах рад, об’єкти відновлення та розвитку державної форми власності.

7. Формування переліку об’єктів відновлення та розвитку і розподіл коштів між ними (да-
лі — перелік) здійснюються Мінмолодьспортом з урахуванням обсягу коштів, залучених на 
здійснення заходів за напрямами, визначеними у пункті 4 цього Порядку, коштів з інших дже-
рел, не заборонених законодавством, та пріоритетності, визначеної у пункті 5 цього Порядку.

8. Пропозиції щодо фінансування об’єктів відновлення та розвитку надсилаються одержу-
вачами коштів з урахуванням поданих матеріалів керівниками об’єктів відновлення та розви-
тку на електронну пошту: united24@msms.gov.ua.

Пропозиції повинні включати обґрунтування необхідності виділення коштів, напрями (на-
йменування товару, виду робіт) та їх обґрунтовану вартість, строки завершення робіт/при-
дбання товару, обсяг коштів, залучених з інших джерел (зазначити, які саме), реквізити від-
повідного рахунка, контакти відповідальної особи/підрозділу, підтвердні документи (дефек-
тні акти, фото- або відеоматеріали, що підтверджують пошкодження спортивного об’єкта).

Пропозиції щодо об’єктів відновлення та розвитку, які фінансуються з інших рахунків, що 
надходять для пожертв на підтримку України «United24», не приймаються.

9. За результатами розгляду пропозицій Мінмолодьспорт у строк, що не перевищує 10 
робочих днів з дня їх отримання, інформує одержувача коштів, що подав пропозицію, про 
прийняте рішення.

10. Мінмолодьспорт на підставі прийнятого рішення щодо розподілу коштів перераховує 
кошти з поточного рахунка Мінмолодьспорту, відкритого в Національному банку, на рахун-
ки одержувачів коштів.

У разі коли одержувач коштів є бюджетною установою, кошти в національній валюті пе-
рераховуються Мінмолодьспортом на рахунки, відкриті в органах Казначейства за кодом бю-
джетної класифікації 25020200 «Надходження, що отримують бюджетні установи від підпри-
ємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових за-
ходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розмі-
щених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізич-
них або юридичних осіб», для використання в установленому порядку.

11. Розроблення та затвердження будівельної документації та введення готових об’єктів в 
експлуатацію здійснюється в установленому законодавством порядку.

12. Публічні закупівлі товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану здійснюються від-
повідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 «Деякі питання 
здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного ста-
ну» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1254), після припинення або скасування во-
єнного стану — в установленому законом порядку.

У разі виникнення залишку коштів одержувач коштів протягом п’яти днів повертає їх на 
поточний рахунок Мінмолодьспорту.

Одержувачі коштів організовують роботу із задоволення потреб фізичної культури і спор-
ту за рахунок коштів та інформують не рідше ніж один раз на тиждень Мінмолодьспорт про ви-
користання коштів та здійснення заходів за напрямами, визначеними у пункті 4 цього Порядку.

13. На період здійснення заходів, спрямованих на задоволення потреб фізичної культури 
і спорту, на одержувачів коштів, визначених у пункті 6 цього Порядку, не поширюються вста-
новлені законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку та звітності благодій-
ної допомоги від юридичних та фізичних осіб — резидентів і нерезидентів.

14. Керівники одержувачів коштів та керівники об’єктів відновлення та розвитку здійсню-
ють контроль та несуть персональну відповідальність згідно із законодавством за достовір-
ність поданих документів та цільове використання коштів.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України 

від 7 червня 2022 р. № 655
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 472
1. Доповнити постанову пунктом 44 такого змісту:
«44. Міністерству молоді та спорту за погодженням із Національним банком забезпечи-

ти відкриття поточного рахунка для надходження коштів у національній та іноземній валю-
ті від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, гума-
нітарна допомога, ґранти та дарунки для задоволення потреб фізичної культури і спорту.».

2. У Порядку використання офіційних рахунків для пожертв на підтримку України 
«United24», затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 2 після слів «рахунок для задоволення потреб освіти і науки» доповнити словами 
«, рахунок для задоволення потреб фізичної культури і спорту»;

2) пункт 3 доповнити підпунктом 9 такого змісту:
«9) Мінмолодьспортом — з рахунка для задоволення потреб фізичної культури і спор-

ту.»;
3) абзац третій пункту 5 після слова «Мінрегіоном» доповнити словом «, Мінмолодьспортом»;
4) доповнити додаток до Порядку розділами такого змісту:

«ІНФОРМАЦІЯ 
щодо витрат з рахунка для задоволення потреб фізичної культури і спорту 

(Мінмолодьспорт)
Загальна інформація

Найменування показника Сума, гривень
Зібрано коштів
Витрачено коштів
Залишок коштів

Порядковий 
номер

Найменування  
витрат, придбаних  

товарів

Ціна за одиницю, 
гривень

Кількість, 
одиниць

Сума,  
гривень

Спортивне обладнання та інвентар загального та спеціального  
призначення

1
…

Обладнання та інвентар для забезпечення діяльності закладів, установ,  
організацій сфери фізичної культури і спорту

1
…

Транспортні засоби
1
…

ІНФОРМАЦІЯ 
щодо заходів з відновлення та розвитку спортивних споруд, закладів, установ, 

організацій сфери фізичної культури і спорту 
Перелік спортивних споруд, закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і 

спорту, в яких розпочаті заходи з відновлення

Порядковий 
номер

Найменування спортивних споруд, закладів, уста-
нов, організацій сфери фізичної культури  

і спорту, в яких розпочаті заходи з відновлення

Витрачено  
коштів, гривень

1
…

Перелік спортивних споруд, закладів, установ, організацій сфери  
фізичної культури і спорту, в яких завершені заходи з відновлення

Порядковий 
номер

Найменування спортивних споруд, за-
кладів, установ, організацій  сфери 

фізичної культури і спорту, в яких за-
вершені заходи з відновлення

Опис  
здійснених за-

ходів з від-
новлення

Витрачено  
коштів,  
гривень

1
…
Перелік спортивних споруд, закладів, установ сфери фізичної культури і спорту, в яких 

розпочато заходи з розвитку

Порядковий 
номер

Найменування спортивних споруд, закладів, 
установ фізичної культури і спорту, в яких роз-

початі заходи з розвитку

Витрачено коштів, 
гривень

1
…

Перелік спортивних споруд, закладів, установ сфери фізичної культури  
і спорту, в яких завершено заходи з розвитку

Порядковий 
номер

Найменування спортивних споруд, за-
кладів, установ сфери фізичної куль-
тури і спорту, в яких завершені захо-

ди з розвитку

Опис здійснення 
заходів  

з розвитку

Витрачено  
коштів,  
гривень

1
….

».

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України  проведено конкурс що-
до придбання житла на вторинному ринку у місті Києві за бюджетні кошти.

За результатами конкурсу визначено переможця:
по лоту 1 (до 18 (вісімнадцяти) трикімнатних квартир) Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «Фінансова компанія «Основа» — 17 квартир;
по лоту 2 (до 23 (двадцяти трьох) двокімнатних квартир) Товариство з обмеженою від-

повідальністю «Фінансова компанія «Основа» — 22 квартири;
по лоту 3 (до 10 (десяти) однокімнатних квартир) Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю «Фінансова компанія «Основа» — 9 квартир.

Національний банк України відповідно до частини п’ятої статті 76 Закону України «Про 
банки і банківську діяльність» повідомляє, що Правління Національного банку України 02 
червня 2022 року ухвалило рішення про віднесення АТ «МЕГАБАНК» до категорії неплато-
спроможних у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність із вимога-
ми законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, 
після віднесення його до категорії проблемних та невиконання банком вимоги Національ-
ного банку України щодо усунення порушень нормативно правових актів України протягом 
визначеного регулятором строку. Повний текст рішення оприлюднено на сторінках офіцій-
ного інтернет-представництва Національного банку України з урахуванням вимог Закону 
України «Про захист персональних даних».

Втрачені Свідоцтво про пра-
во власності та Свідоцтво про 
право плавання під держав-
ним прапором України  на  суд-
но  «Nautique Super Air 230», з 
бортовим реєстраційним номе-
ром «ua 2818 MA», яке зареє-
строване на ім’я Пивоваренко 
Тетяни Володимирівни, 
вважати недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ЛОБИНЦЕВА О.А. ТА ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Слідчий у кримінальному провадженні — заступник начальника слідчого відділу УСБ Укра-

їни в Рівненській області Романов Р.М., за погодженням із прокурором відділу нагляду за до-
держанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Рівненської обласної про-
куратури Жуком Б.С., відповідно до ст. ст. 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України, пові-
домляє про підозру Лобинцева Олександра Анатолійовича, 27.01.1977 року народження, уро-
дженця м. Комсомольськ-на-Амуре Хабаровського краю Російської Федерації, громадянина 
Російської Федерації, командира 23-го винищувального авіаційного Талліннського полку 303-
ї змішаної авіаційної дивізії 11-ї армії ВПС і ППО Східного військового округу Російської Феде-
рації (військова частина 77984), місце проживання: Російська Федерація, Хабаровський край,  
м. Комсомольськ-на-Амуре, вул. Калініна, 28, корпус 6, адреса проходження військової служби: 
Російська Федерація, Хабаровський край, м. Комсомольськ-на-Амуре, аеродром Дземги, у кри-
мінальному провадженні № 22022180000000037 від 26.03.2022 у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 438 КК України.

Разом з тим, Лобинцев Олександр Анатолійович, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК 
України, в період часу з 09:00 по 11.00 27.06.2022, 28.06.2022, 29.06.2022, Вам необхідно 
з’явитися до слідчого відділу Управління СБУ в Рівненській області за адресою: 33000, Рівнен-
ська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 4, тел. (0362) 624-343 для допиту як підозрюваного у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, а також проведення інших процесуальних дій 
у межах кримінального провадження № 22022180000000037 від 26.03.2022.

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

Повний текст повідомлення про підозру та повісток про виклик розміщуватиметься на веб-
сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснен-
ня спеціального досудового розслідування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/
povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

Чернівецький апеляційний суд викли-
кає у судове засідання Качура Ольгу Сер-
гіївну, 12.05.1970 року народження, уро-
дженку та мешканку м. Донецьк, вул. Іва-
на Ткаченка, 147/87,  у судове засідання 
на 21 червня 2022 року, о 10 год. 00 хв., 
як обвинувачену у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 
258-3 КК України, за апеляційною скар-
гою захисника Трифаненко Анастасії Іва-
нівни на вирок Шевченківського районно-
го суду м. Чернівці від 21 грудня 2021 ро-
ку.

Судове засідання відбудеться в примі-
щенні Чернівецького апеляційного суду 
за адресою: м. Чернівці, вул. Емінеску, 4.

З моменту опублікування повістки про 
виклик у судове засідання в засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження, обвинувачена вва-
жається належним чином ознайомлена з 
її змістом. 

Суддя Г.А. Станковська

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Кучеров Сергій 

Володимирович, 01.08.1981 р.н., уро-
дженець с. Билбасівка, Слов’янського 
району, Донецької області, громадя-
нин України, зареєстрований та про-
живаючий за адресою: Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, пров. Парковий, 
буд. 8, кв. 45, на підставі ст. ст. 133, 135 
КПК України Вам необхідно з’явитись 
14.06.2022 о 10 год. 00 хв. до старшо-
го слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтав-
ській області Димаря Ю.С. за адресою:  
м. Полтава, вул. Соборності, 40, каб. 
№17 (тел. 0532-511-817) для допи-
ту в якості підозрюваного, проведен-
ня інших слідчих (розшукових) та про-
цесуальних дій у кримінальному про-
вадженні №22014170000000039 від 
23.09.2014, в якості підозрюваного.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Балбуков Денис 

Євгенович, 16.02.1993 р.н., уродженець 
м. Сєверодонецьк Луганської області, 
громадянин України, зареєстрований 
та фактично проживаючий за адресою: 
Луганська область, м.Сєверодонецьк, 
вул. Хіміків, 8, кв. 17, на підставі ст. 
ст. 133, 135 КПК України Вам необхід-
но з’явитись 14.06.2022 о 10 год. 00 хв. 
до старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ 
в Полтавській області Димаря Ю.С. за 
адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 
40, каб. №17 (тел. 0532-511-817) для 
допиту в якості підозрюваного, про-
ведення інших слідчих (розшукових) 
та процесуальних дій у кримінальному 
провадженні №22014170000000090 від 
25.10.2014, в якості підозрюваного.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення спеціального досудового  
розслідування 

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського су-
ду Вінницької області від 07.06.2022 (судова справа 
№127/11544/22) надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 
стосовно підозрюваного Гурульова Андрія Вікторо-
вича (Гурулёва Андрея Викторовича), 16.10.1967 ро-
ку народження, у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення спеціального досудового  
розслідування 

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського су-
ду Вінницької області від 07.06.2022 (судова справа 
№127/11546/22) надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 
стосовно підозрюваного Єзубова Олексія Петрови-
ча (Езубова Алексея Петровича), 10.02.1948 року 
народження, у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення спеціального досудового  
розслідування 

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського су-
ду Вінницької області від 07.06.2022 (судова справа 
№127/11590/22) надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 
стосовно підозрюваного Таймазова Артура Борисо-
вича (Таймазова Артура Борисовича),  20.07.1979 ро-
ку народження, у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України.

Обвинувачений Мочар К.Ю., 01.07.1964 р.н., заре-
єстрований за адресою: Закарпатська область, Тячів-
ський район, вул. Паркова, буд. № 11.

Вам необхідно з’явитися на 11 год. 00 хв. 14.06.2022 
до Ужгородського міськрайонного суду м. Ужгород, 
вул. Загорська, 53, для проведення засідання у кри-
мінальному провадженні №22020070000000007, 
за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 110 КК України.

У разі неприбуття обвинуваченого згідно ст. 323 
КПК України судовий розгляд може здійснюватись 
за відсутності обвинуваченого.

Суддя Зарева Н.І.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

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

мляю, що 10.06.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
13.03.2022 за № 42022230000000060 за ознаками вчинення криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК Украї-
ни, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Моту-
зенко Валентин Іванович, 18.05.1964 р.н., проживаючий за адресою: До-
нецька область, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 144-А, кв. 29, підозрюєть-
ся у жорстокому поводженні з цивільним населенням на окупованій те-
риторії, інших порушень законів та звичаїв війни, що передбачені між-
народними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій, вчине-
не за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесу-
альні права та обов’язки підозрюваного розміщуватиметься на веб-
сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик 
та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» 
за посиланням:https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-
tavidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogorozsliduvannya

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Мотузенко Валентин Іванович, 18.05.1964 р.н., про-

живаючий за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Артема, 
буд. 144-А, кв. 29, на підставі ст.ст. 133,135 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись до Херсонської обласної прокуратури, за фактичним міс-
церозташуванням, за адресою: вул. Грюнвальдська, буд. 11, м. Івано-
Франківськ, Івано-Франківської області, (каб.29), як підозрюваному у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України на 
13.06.2022 о 10:00 год., на 14.06.2022 о 10:00 год., на 15.06.2022 о 10:00 
год., (для отримання письмового повідомлення про підозру, допиту та 
інших процесуальних дій). 

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

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

домляю, що 10.06.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до 
ЄРДР 19.04.2022 за № 12022230000000835 за ознаками вчинення кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 436-1 КК України, 
складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Стремоу-
сов Кирило Сергійович, 26.12.1976 р.н., проживаючий за адресою: м. 
Херсон, вул. Іллюші Кулика, 129, кв. 48, підозрюється у використанні 
символіки комуністичного тоталітарного режиму, тобто у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 436-1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесу-
альні права та обов’язки підозрюваного розміщуватиметься на веб-
сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик 
та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» 
за посиланням:https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-
tavidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogorozsliduvannya

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Стремоусов Кирило Сергійович, 26.12.1976 р.н., про-

живаючий за адресою: м. Херсон, вул. Іллюші Кулика, 129, кв. 48, 
на підставі ст.ст. 133,135 КПК України, Вам необхідно з’явитись до 
Херсон ської обласної прокуратури, за фактичним місцерозташуван-
ням, за адресою: вул. Грюнвальдська, буд. 11, м. Івано-Франківськ, Іва-
но-Франківської області, (каб.29), як підозрюваному у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 436-1 КК України на 13.06.2022 о 09:00 год., 
на 14.06.2022 о 09:00 год., на 15.06.2022 о 09:00 год., (для отриман-
ня письмового повідомлення про підозру, допиту та інших процесуаль-
них дій). 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО  ПІДОЗРУ
місто Кропивницький         10 червня 2022 року

Харківська Валентина Олександрівна, 27.01.1976 року 
народження, проживаюча за адресою: Луганська область, 
Сватівський район, с. Привілля, вул. Молодіжна, 19, на під-
ставі ст. ст. 111, 133, 135, 278 КПК України, у кримінально-
му провадженні № 12022130000000053 від 29.04.2022, по-
відомляється про підозру в добровільному зайнятті грома-
дянином України посади, пов’язаної з виконанням органі-
заційно-розпорядчих або адміністративно-господарських 
функції, у незаконних органах влади, створених на тимча-
сово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого  ч. 5 ст. 111-1 КК України. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликаєть-
ся в якості підозрюваної Харківська Валентина Олексан-
дрівна, 27.01.1976 року народження, проживаюча за адре-
сою: Луганська область, Сватівський район, с. Привілля, 
вул. Молодіжна, 19, на 14.06.2022 об 11 год., на 15.06.2022 
об 11 год., на 16.06.2022 об 11 год. до Луганської облас-
ної прокуратури, за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропив-
ницький, Кіровоградська область (каб. № 6), для допиту в 
якості підозрюваної та проведення інших процесуальних 
дій у кримінальному проваджені № 12022130000000053 від 
29.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вка-
зані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість 
застосування приводу та здійснення спеціального досудо-
вого розслідування.

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

КПК України повідомляю, що 03.06.2022 у кримінально-
му провадженні, внесеному до ЄРДР 27.05.2022, за № 
62022000000000330 за ознаками вчинення злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмо-
ве повідомлення про підозру, згідно з якого, підозрю-
ється громадянин України Лубе Євген Анатолійович, 
26.08.1987 року народження, уродженець селища Ман-
гуш Першотравневого району Донецької області, про-
живаючий за адресою: Донецька область, Маріуполь-
ський район, смт Мангуш, вул. Дружби, буд. 46, у дер-
жавній зраді, а саме вчиненні діяння, умисно скоєного 
громадянином України на шкоду суверенітетові, тери-
торіальній цілісності та недоторканості, обороноздат-
ності, державній, економічній та інформаційній безпеці 
України шляхом переходу на бік ворога в період зброй-
ного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого 
частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
Лубе Євгена Анатолійовича, 26.08.1987 року наро-

дження, адреса проживання: Донецька область, Марі-
упольський район, смт Мангуш, вул. Дружби, буд. 46, 
відповідно до вимог ст. ст. 134, 135 КПК України, Вам 
необхідно з’явитись на 11 год. 30 хв. 13.06.2022, на 
11 год. 30 хв. 14.06.2022, на 11 год. 30 хв. 15.06.2022 
до слідчого Головного слідчого управління Державно-
го бюро розслідувань Торжинської Анастасії Олексан-
дрівни за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, 
кабінет 317 тел. 044-365-40-00 (вн.№2142) для допиту 
в якості підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 62022000000000330 від 27.05.2022 за ч. 2 ст. 111 КК 
України, а також проведення інших слідчих та процесу-
альних дій.

До уваги
ПІДПРИЄМСТВА ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН 

 «ЗАХІД-КВАРТАЛ» ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЮЗ ОСІБ  

З ІНВАЛІДНІСТЮ УКРАЇНИ» 
 (ідентифікаційний код юридичної особи 

42305855)
За результатами розгляду справи № 145-

26.13/88-21 про вчинення підприємством 
об’єднання громадян «ЗАХІД-КВАРТАЛ» ГРОМАД-
СЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗА-
ЦІЯ СОЮЗ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ УКРАЇНИ» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 42305855) 
і підприємством об’єднання громадян «ЦЕНТР 
КОМПЛЕКС» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 20774040) порушень, передбачених пунк-
том 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 
Закону України «Про захист економічної конкурен-
ції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, 
які стосуються спотворення результатів торгів, Ан-
тимонопольний комітет України прийняв рішення 
від 29 грудня 2021 р. № 727-р.

Інформація про прийняте рішення розміщена на 
офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету 
України (http://www.аmcu.gоv.uа у розділі «Зако-
нодавство» Рішення АМКУ»).

Ця інформація розміщена на підставі абзацу 
п’ятого частини першої статті 56 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції».

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

КПК України повідомляю, що 03.06.2022 у криміналь-
ному провадженні, внесеному до ЄРДР 27.05.2022, за 
№ 62022000000000331 за ознаками вчинення злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено пись-
мове повідомлення про підозру, згідно з якого, підо-
зрюється громадянин України Півень Артем Микола-
йович, 10.01.1978 року народження, уродженець села 
Дем’янівка Першотравневого району Донецької облас-
ті, проживаючий за адресою: Донецька область, Марі-
упольський район, смт Мангуш, пр. Миру, буд. 40, кв. 
11, у державній зраді, а саме вчиненні діяння, умисно 
скоєного громадянином України на шкоду сувереніте-
тові, територіальній цілісності та недоторканості, обо-
роноздатності, державній, економічній та інформацій-
ній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в 
період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, 
тобто у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого частиною 2 статті 111 Кримінального ко-
дексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Півень Артем Миколайович, 10.01.1978 року наро-

дження, адреса проживання: Донецька область, Марі-
упольський район, смт Мангуш, пр. Миру, буд. 40, кв. 
11, відповідно до вимог ст. ст. 134, 135 КПК України, 
Вам необхідно з’явитись на 10 год. 30 хв. 13.06.2022, 
на 10 год. 30 хв. 14.06.2022, на 10 год. 30 хв. 15.06.2022 
до слідчого Головного слідчого управління Державно-
го бюро розслідувань Торжинської Анастасії Олексан-
дрівни за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, 
кабінет 317 тел. 044-365-40-00 (вн.№2142) для допиту 
в якості підозрюваного у кримінальному провадженні 
№62022000000000331 від 27.05.2022 за ч. 2 ст. 111 КК 
України, а також проведення інших слідчих та процесу-
альних дій.

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю  

«ДОНЕЦЬКЕНЕРГОМЕРЕЖПРОЕКТ» 
 (ідентифікаційний код юридичної особи 

35586363)
За результатами розгляду справи № 2/01-142-

19 Тимчасовою адміністративною колегією Анти-
монопольного комітету України прийнято рішення 
від 26.10.2021 № 143-р/тк, відповідно до якого дії:

товариства з обмеженою відповідальністю «ДО-
НЕЦЬКЕНЕРГОМЕРЕЖПРОЕКТ» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 35586363) визнано по-
рушеннями, передбаченими пунктом 1 статті 50 
та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону Укра-
їни «Про захист економічної конкуренції», у ви-
гляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, 
які стосуються спотворення результатів відкри-
тих торгів на закупівлю робіт (ідентифікатори за-
купівель в системі «Ргоzorrо» №№ UА-2016-10-17-
000821-b, UA-2016-11-11-000926-а, UА-2017-02-
07-001037-c, UА-2017-07-27-001236-b, UA-2017-
07-27-000380-с, UА-2018-06-15- 000510-b).

Інформація про прийняте рішення розміщена па 
офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету 
України httр://www.атсu.gоv.иа у розділі «Законо-
давство» — «Рішення ТАК АМКУ».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу 
п’ятого частини першої статті 56 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції».

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю 

«МАРІ ФУДС»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 

41644375)
 За результатами розгляду справи № 66-1-

50/39-19 Тимчасовою адміністративною колегією 
Антимонопольного комітету України прийнято рі-
шення від 26.10.2021 № 141-р/тк, відповідно до 
якого дії:

 товариства з обмеженою відповідальністю 
«МАРІ ФУДС» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 41644375) визнано порушеннями, передба-
ченими пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини 
другої статті 6 Закону України «Про захист еконо-
мічної конкуренції», у вигляді вчинення антикон-
курентних узгоджених дій, які стосуються спо-
творення результатів відкритих торгів на закупів-
лю продуктів харчування (ідентифікатори заку-
півель в системі «РroZоrrо» №№ UА-2019-04-09-
000627-а, UA-2019-04-09-000229-c, UA-2018-04-
13-000034-а, UA-2017-11-16-003029-а), проведе-
них УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІ-
ТЕТУ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, СЛУЖБОЮ 
ЗАКУПІВЕЛЬ ОХТИРСЬКОГО РЕГІОНУ ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРHАФТА», 
ВІДДІЛОМ ОСВІТИ ПОЛТАВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕР-
ЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.

Інформація про прийняте рішення розміщена на 
офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету 
України (httр://www.атси.gоv.uа) в розділі «Зако-
нодавство» — «Рішення АМКУ».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу 
п’ятого частини першої статті 56 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції».

Оголошення про виклик до суду        
У провадженні Вищого антикорупційного суду пе-

ребуває клопотання детектива Національного бю-
ро Першого відділу детективів Другого підрозді-
лу детективів Головного підрозділу детективів На-
ціонального антикорупційного бюро України Крют-
ченка Віталія Олександровича, погоджене прокуро-
ром п’ятого відділу Управління процесуального ке-
рівництва, підтримання державного обвинувачен-
ня та представництва в суді Спеціалізованої антико-
рупційної прокуратури Офісу Генерального прокуро-
ра Сидоренком Вадимом Анатолійовичем, про вста-
новлення стороні захисту строку ознайомлення з ма-
теріалами досудового розслідування в рамках кри-
мінального провадження № 42016000000003393 від 
16.11.2016.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного 
суду міста Києва від 07.03.2018 постановлено здій-
снювати спеціальне досудове розслідування віднос-
но підозрюваного в даному кримінальному прова-
дженні — Курченка Сергія Віталійовича, 21.09.1985 
р.н. 

На підставі вищевикладеного, Вищий антикоруп-
ційний суд  у порядку ст. 297-5 КПК України викли-
кає в судове засідання  на 15 год. 00 хв. 16 червня 
2022 року підозрюваного Курченка Сергія Віталійо-
вича, 21.09.1985 р.н., для розгляду вищезазначено-
го клопотання (судове засідання відбудеться  в при-
міщенні Вищого  антикорупційного суду за адресою: 
м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження підозрюваний вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.               

               Слідчий суддя Володимир ВОРОНЬКО

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю  

«ПРОТОН БУКОВИНИ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 

41671587) 
 і товариства з обмеженою відповідальністю  

«ВЕКСЛЕР БУКОВИНА» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 

41809355)
 За результатами розгляду справи № 72/39-20 

Тимчасовою адміністративною колегією Анти-
монопольного комітету України прийнято рішен-
ня від 02.12.2021 № 163-р/тк, відповідно до яко-
го дії товариства з обмеженою відповідальністю 
«Протон Буковини» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 41671587) і товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Векслер Буковина» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 41809355) ви-
знано порушенням, що передбачене пунктом 1 
статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Зако-
ну України «Про захист економічної конкуренції», 
у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених 
дій, що стосуються спотворення результатів тор-
гів на закупівлю — «Нафта і дистиляти (бензин 
марок А-95, А-92, дизельне паливо)», проведених 
комунальним підприємством «Чернівецьке місь-
ке комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне 
підприємство» (ідентифікатор закупівлі в системі 
«РroZorrо» UА-2019-03-14-003239-а).

Інформація про прийняте рішення розміщена на 
офіційному вeб-сайті Антимонопольного комітету 
України (httр://www.аmcu.gоv.uа) в розділі «Зако-
нодавство» — «Рішення АМКУ».

Ця інформація розміщена па підставі абзацу 
п’ятого частини першої статті 56 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції».

До уваги
товариство з обмеженою відповідальністю 

 «МЛК ТРЕЙД ПЛЮС»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 37347893)

За результатами розгляду справи № 72/35-
21 Тимчасовою адміністративною колегією Анти-
монопольного комітету України прийнято рішен-
ня від 02.12.2021 № 165-р/тк, відповідно до якого 
дії:товариства з обмеженою відповідальністю «СО-
ЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1» (починаючи з 08.05.2020, пере-
йменовано на товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «МЛК ТРЕЙД ПЛЮС») (ідентифікаційний код 
юридичної особи 37347893) визнано порушенням, 
передбаченим пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 час-
тини другої статті 6 Закону України «Про захист еко-
номічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконку-
рентних узгоджених дій, які стосуються спотворен-
ня результатів відкритих торгів на закупівлю робіт 
«будівництво магістральної дороги на вул. Січових 
стрільців в м. Хмельницькому (коригування)» (код 
ДК 021:2015: 45233000-9 — Будівництво, влашту-
вання фундаменту та покриття шосе, доріг), які про-
водило Управління капітального будівництва депар-
таменту архітектури, містобудування та земельних 
ресурсів виконавчого комітету Хмельницької міської 
ради за допомогою системи електронних закупівель 
Prozorro, ідентифікатор закупівлі № UА-2017-10-27-
000232-a.

Інформація про прийняте рішення розміщена па 
офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету 
України http://www.amcu.gov.ua у розділі «Законо-
давство» — «Рішення ТАК АМКУ».

Ця інформація розміщена на підставі абза-
цу п’ятого частини першої статті 56 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції».
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 11 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +14 +19 +29 +34 Черкаська +12 +17 +29 +34
Житомирська +13 +18 +27 +32 Кіровоградська +12 +17 +26 +31
Чернігівська +13 +18 +28 +33 Полтавська +13 +18 +29 +34
Сумська +11 +16 +28 +33 Дніпропетровська +12 +17 +29 +34
Закарпатська +14 +19 +25 +30 Одеська +13 +18 +23 +28
Рівненська +11 +16 +24 +29 Миколаївська +12 +17 +26 +31
Львівська +12 +17 +22 +27 Херсонська +16 +21 +27 +32
Івано-Франківська +11 +16 +22 +27 Запорізька +14 +19 +28 +33
Волинська +13 +18 +23 +28 Харківська +12 +17 +29 +34
Хмельницька +11 +16 +25 +30 Донецька +13 +18 +29 +34
Чернівецька +11 +16 +24 +29 Луганська +10 +15 +28 +33
Тернопільська +12 +17 +24 +29 Крим +15 +20 +26 +31
Вінницька +12 +17 +26 +31 Київ +17 +19 +31 +33

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

29..34
14..19

29..34
12..17

29..34
13..18

27..32
14..19

23..28
11..16

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Втрачені документи: Свідоцтво про право власності на судно з 
бортовим номером UA 0387 MA та Свідоцтво про право плавання під 
Державним Прапором України, видані на ім’я Лошек Юлії Володими-
рівни, вважати недійсними.

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України ч. 3 
ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод грома-
дян та правовий режим на тимчасово окупованій території Укра-
їни» 14.06.2022 з 9.00 до 16.45, до прокуратури Автономної Рес-
публіки Крим та м. Севастополя до прокурора у кримінальному 
провадженні Пірогової О.І. (м. Київ вул. Ділова 24, каб. 107) для 
зміни повідомлення про підозру у кримінальному провадженні  
№22021011000000025 від 17.05.2021 викликається підозрюваний 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
438 КК України Криворученко Олег Миколайович, 11.03.1956р.н., 
громадянин України, уродженець с. Новожилівка Білогірського ра-
йону АР Крим, зареєстрований за адресою: АР Крим,  м. Сімферо-
поль, вул. Бетховена, буд.113, кв.40 (тимчасово окупована терито-
рія Кримського півострова), який переховується від слідства та су-
ду та на даний час перебуває на тимчасово окупованій території 
Кримського півострова.

Прокурор у кримінальному провадженні   Ольга ПІРОГОВА

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВА 

КОМПАНІЯ «СВІТ ПРОДУКТІВ» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 39787081)

За результатами розгляду справи № 3/01-37-19 Тимчасовою адміністра-
тивною колегією Антимонопольного комітету України прийнято рішення 
від 26.10.2021 № 142-р/тк, відповідно до якого дії:

Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «СВІТ 
ПРОДУКТІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39787081) визна-
но порушеннями, передбаченими пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 части-
ни другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 
вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спо-
творення результатів відкритих торгів на закупівлю продуктів харчуван-
ня (ідентифікатори закупівель в системі «Рrozorrо» №№ UА-2016-12-14-
001022-b, UА-2016-12-13-001605-b, UА-2016-12-12-001853-b, UА-2017-
01-20-001893-b, UА-2017-01-20-001923-b, UА-2017-01-25-002142-b, UА-
2016-12-27-001122-b лоти № 2, 3, UА-2017-01-11-000060-b, UА-2016-11-
24-000143-а, UА-2016-11-24-000123-а, UА-2016-11-24-000080-а, UА-2017-
02-28-001349-а, UА-2016-11-24-000055-а, UА-2017-02-22-000437-b, UА-
2017-06-01-000675-а, UА-2018-10-24-001974-c, лоти № 1, 2, UА-2019-02-
14-002166-b, UА-2019-02-12-000816-b, UА-2019-02-14-002218-b, UА-2019-
02-19-001535-b, UА-2019-02-21-001976-b, UА-2019-02-27-000308-а, UА-
2019-02-05-001093-b, UА-2019-02-15-000874-b, UА-2019-02-05-002679-b, 
UА-2017-02-02-002779-b).

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-сайті 
Антимонопольного комітету України (httр://www.атсu.gov.uа) в розділі «За-
конодавство» — «Рішення АМКУ».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої 
статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ СУДОВОГО 
РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України 

повідомляю, що у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
08.06.2013 за № 4201311008000347 за ознаками вчинення кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України, 
ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Киє-
ва від 02.06.2022 (судова справа № 752/17325/20) надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового розслідування у зазначено-
му кримінальному провадженні стосовно підозрюваного Адаменка 
Юрія Олександровича, 13.09.1976 року народження, який підозрю-
ється у перевищенні службових повноважень, яке супроводжува-
лося насильством, застосуванням спеціальних засобів та болісни-
ми і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за 
відсутності ознак катування, тобто у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України

Повний текст ухвали розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Ге-
нерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відо-
мості про здійснення спеціального досудового розслідування» за 
посиланням:https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-
tavidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogorozsliduvannya.

 ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Адаменко Юрій Олександрович, 13.09.1976 ро-

ку народження, місце реєстрації: місто Київ, вулиця Якуба Кола-
са, будинок 21, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитись 13.06.2022 о 10:00 год., 14.06.2022 о 10:00 год., 
15.06.2022 о 10:00 год., до Київської міської прокуратури за адре-
сою: м. Київ, вул. Антоновича, 114 (каб. 8) для допиту у якості підо-
зрюваного, а також проведення слідчих та процесуальних дій у вка-
заному кримінальному провадженні.

Крім того, у зв’язку з тим, що найближчим часом планується 
завершення досудового розслідування, Вам необхідно з’явитись 
16.06.2022 о 10:00 год., до Київської міської прокуратури, за ви-
щевказаною адресою, для вручення повідомлення про завершення 
досудового розслідування та виконання вимог ст. 290 КПК України 
(відкриття матеріалів іншій стороні), а саме для надання доступу до 
матеріалів кримінального провадження.

Також, Вам необхідно з’явитись 17.06.2022 о 10:00 год., до Київ-
ської міської прокуратури, за вищевказаною адресою, для вручення 
обвинувального акту, реєстру матеріалів досудового розслідування 
та відібрання розписки про їх отримання.

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

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 

Шактар-оолу Кежік-оолу Олександровичу, 07.01.1994 року народжен-
ня, уродженцю республіки Тива російської федерації (більш точне місце 
не встановлено), проживаючому за адресою: російська федерація, рес-
публіка Тива, с. Хайыракан, вул. Адиг-Тюлюш, 18/1, громадянину росій-
ської федерації, у кримінальному провадженні  № 22022270000000032 
від 17.05.2022 про те, що він підозрюється у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу 
України (порушення законів та звичаїв війні), а саме у жорстокому пово-
дженні з цивільним населенням.

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-
saktar-ool-kezik-ool-oleksandrovic-ukr 

Прокурор в уголовном производстве — прокурор отдела Чернигов-
ской областной прокуратуры Крупко Сергей Владимирович в соответ-
ствии со ст. ст. 36, 42, 111, 135, 276-278 Уголовного процессуального 
кодекса Украины сообщает Шактар-оола Кежик-оола Александровича, 
07.01.1994 года рождения, уроженца республики Тива российской фе-
дерации  (более точное место не установлено), проживающего  по адре-
су: российская  федерация, республика Тива, с.Хайыракан,  ул. Адыг-
Тюлюш, 18/1,  гражданина российской федерации, в уголовном произ-
водстве  № 22022270000000032 от 17.05.2022 о том, что он подозре-
вается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 
1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев 
войны), а именно в жестоком обращении с гражданским населением.

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-
saktar-ool-kezik-ool-oleksandrovic-ukr 

Прокурор у кримінальному провадженні — 
Прокурор відділу процесуального керівництва

у кримінальних провадженнях слідчих 
територіального управління 

Державного бюро розслідувань 
Чернігівської обласної прокуратури Сергій КРУПКО

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 
кодексу України повідомляє 

Чинану Чаяну Олександровичу, 24.06.1987 року народження, уро-
дженцю республіки Тива російської федерації (більш точне міс-
це не встановлено), проживаючому за адресою: російська федера-
ція, республіка Тива, смт Каа-Хем, вул. 60 років Перемоги, буд. 36, 
громадянину російської федерації, у кримінальному провадженні   
№ 22022270000000032 від 17.05.2022 про те, що він підозрюється у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 
Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війні), а 
саме у жорстокому поводженні з цивільним населенням.

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-
сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик 
та відомості про здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-
pidozru-cynan-cayan-aleksandrovic-ukr 

Прокурор в уголовном производстве — прокурор отдела Чернигов-
ской областной прокуратуры Крупко Сергей Владимирович в соответ-
ствии со ст. ст. 36, 42, 111, 135, 276-278 Уголовного процессуального 
кодекса Украины сообщает Ооржака Ивана Булановича,   07.07.1996 
года рождения, уроженца республики Тива российской федерации  
(более точное место не установлено), проживающего  по адресу: рос-
сийская  федерация, республика Тива, г. Кызыл,  переул. Медицин-
ский,8/2,  гражданина российской федерации, в уголовном производ-
стве  № 22022270000000032 от 17.05.2022 о том, что он подозревает-
ся в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 
ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев 
войны), а именно в жестоком обращении с гражданским населением.

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-
cynan-cayan-aleksandrovic-ukr 

Прокурор у кримінальному провадженні — 
Прокурор відділу процесуального керівництва

у кримінальних провадженнях слідчих 
територіального управління 

Державного бюро розслідувань 
Чернігівської обласної прокуратури Сергій КРУПКО

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає 
Орлова Вячеслава Вячеславовича, 09.09.1981 року народження, зареє-

строваного за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, с. Се-
менівка, вул. Михайлівська, буд. 227, для вручення повідомлення про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 
КК України та проведення слідчих дій в якості підозрюваного у кримінально-
му провадженні №22022080000000061, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань 13.03.2022, за ч.2 ст.28 ч.2 ст.111 ч.7 ст.111-1 КК Украї-
ни на 10 год. 00 хв. 14.06.2022 у кабінет № 112 слідчого відділу УСБУ в Запо-
різькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС у 1987 році категорії 2 серії А №352802 від 26.10.2000 р., видане 
держадміністрацією м. Києва на ім’я Вікторжевський Володимир Іва-
нович вважати недійсним.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає 
Міхєєва Вадима Валентиновича, 18.04.1973 року народження, зареєстро-

ваного за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Богдана Хмель-
ницького, буд. 36, кв. 39, для вручення повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України 
та  проведення слідчих дій в якості підозрюваного у кримінальному про-
вадженні №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. 14.06.2022 у кабінет № 112 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій 
області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

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 
кодексу України повідомляє 

Ооржаку Івану Булановичу, 07.07.1996 року народження, уроджен-
цю республіки Тива російської федерації (більш точне місце не вста-
новлено), проживаючому за адресою: російська федерація, республіка 
Тива, м. Кизил, провулок Медицинський, 8/2, громадянину російської 
федерації, у кримінальному провадженні  № 22022270000000032 від 
17.05.2022 про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу Укра-
їни (порушення законів та звичаїв війні), а саме у жорстокому пово-
дженні з цивільним населенням.

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

Прокурор в уголовном производстве — прокурор отдела Чернигов-
ской областной прокуратуры Крупко Сергей Владимирович в соответ-
ствии со ст. ст. 36, 42, 111, 135, 276-278 Уголовного процессуального 
кодекса Украины сообщает Ооржака Ивана Булановича,   07.07.1996 
года рождения, уроженца республики Тива российской федерации  
(более точное место не установлено), проживающего  по адресу: рос-
сийская  федерация, республика Тива, г. Кызыл, переул. Медицин-
ский,8/2, гражданина российской федерации, в уголовном производ-
стве  № 22022270000000032 от 17.05.2022 о том, что он подозревает-
ся в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 
ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев 
войны), а именно в жестоком обращении с гражданским населением.

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-
oorzak-as 

Прокурор у кримінальному провадженні — 
Прокурор відділу процесуального керівництва

у кримінальних провадженнях слідчих 
територіального управління 

Державного бюро розслідувань 
Чернігівської обласної прокуратури Сергій КРУПКО
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