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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ:
«Наша військова допомога 

має прибувати до ЗСУ 
якнайшвидше, тому 

що вони воюють 
не купюрами, а 

гарматами».

СОТ солідарна  
з Україною

ПОЗИЦІЯ. Міністри торгівлі — члени Світової організації тор-
гівлі (СОТ) напередодні відкриття 12-ї Конференції міністрів 
СОТ у Женеві висловили свою солідарність з Україною та го-
товність сприяти доступу українського експорту до міжнарод-
ного ринку, зокрема транзитного.

У спільній заяві учасники зустрічі висловили серйозну стур-
бованість руйнівним впливом війни на здатність України про-
довжувати виробництво, експорт та імпорт продукції. Вони під-
креслили, що Україна — один із провідних світових експорте-
рів сільськогосподарських продуктів, таких, як пшениця, куку-
рудза, ячмінь та соняшникова олія. Наслідки війни, зокрема 
блокування доступу України до Чорного моря, ставлять під за-
грозу постачання продовольства у найбільш вразливі частини 
світу та країни, що розвиваються. 

Члени СОТ зазначили, що й надалі надаватимуть гуманітар-
ну допомогу цивільному населенню України, забезпечувати-
муть йому доступ до основних товарів і послуг, зокрема про-
дуктів харчування. Учасники організації шукатимуть шляхи до-
помоги Україні в її відбудові.

450 онлайн-ресурсів 
рф було атаковано українською  

IT-армією з 6 до 12 червня. Більшість  
з них — сайти державних установ

ЦИФРОВІЗАЦІЯ. Покрокова інструкція від Мінреінтеграції,  
яка збереже час в отриманні важливої послуги

Як через «Дію» 
одержати довідку 
внутрішньо 
переміщеної особиВисокий представник ЄС з питань закордонних справ 

і політики безпеки про кроки, які дають змогу чинити 
опір російській агресії
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ЕКОНОМІЧНИЙ ТИЛ

Як Анкара допомагає Україні 
та чи вдасться за її сприяння 
розблокувати наші порти, 
розповідає Посол в Турецькій 
Республіці Василь Боднар

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

«Урядовий кур’єр» розповідає, 
як місцева влада Закарпаття 
допомагає поновити виробництва 
та бізнеси, переміщені з 
небезпечних регіонів країни 5 

ДОКУМЕНТИ

Указ Президента України «Про 
делегацію України для участі у 
15-й сесії конференції держав — 
учасниць Конвенції про права осіб 
з інвалідністю»

Обсяги імпорту пального зросли з 60 тисяч тонн у березні 
до 380 тисяч тонн у травні

ЗАПАСИ І ПОПИТ. Черги за 
пальним на АЗС зникнуть піс-
ля того, як буде забезпечено йо-
го запаси щонайменше на два 
тижні. Нині вони становлять сім-
вісім днів. Про це під час всеу-
країнського телемарафону зая-
вила міністр економіки Юлія Сви-
риденко.

За її словами, якщо в березні 
було імпортовано 60 тисяч тонн 
пального, то у квітні цей обсяг 
зріс до 191 тисячі тонн, а у трав-
ні — до 380 тисяч тонн. У черв-
ні ж, за прогнозами міністра, ім-
порт пального може станови-
ти 600 тисяч тонн, повідомляє  
УНІАН.

Юлія Свириденко наголосила, 
що попит буде задоволено в по-
вному обсязі тоді, коли запаси 
в операторів будуть достатніми 
щонайменше на два тижні.

«У нас запаси після того, як бу-
ло відпущено ціну, зростають: у 
критичні дні це було дві-три доби, 
тепер на сім-вісім днів запасів 

пального — і дизелю, і бензину. 
До війни це було 15—16 діб. Ко-
ли ми зможемо досягнути хоч би 
такого обсягу запасів, можна бу-
де стверджувати, що черги зник-
нуть. Зараз ми не можемо кон-
статувати, що бензину і дизелю 
немає. Вони є, але не в достат-
ній кількості», — сказала міністр.

За її словами, з ринку Європи 
імпортуємо максимально можли-
вий обсяг, і вже були перші по-
ставки зі США. «Звичайно, Єв-
ропа не була готова до такого 
підвищеного попиту з України, 
але зараз ми доставляємо звіду-
сіль», — підкреслила Юлія Сви-
риденко.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Корольовський районний суд м. Житомира викликає Щетініна Дмитра 
Сергійовича, 1988 р.н., як обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні №296/10173/21, 1-кп/296/414/22 за вчинення кримінальних правопору-
шень за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, в судове засідання, що відбу-
деться 24 червня 2022 року о 09 год. 30 хв., в приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Собор-
ний 1, зал №5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
Суддя Л.С. Шимон

На виконання вимог ст. 297-5 КПК України доводимо до відома обвинуваченого у кримінальному 
провадженні № 62020000000000663 від 19.06.2020 за обвинуваченням Тиднюка Віктора Андрійовича, 
05.09.1988 року народження та Тендіта Олександра Івановича, 15.07.1981 року народження у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127,  п. п. 3, 12 ч. 2  ст. 115, ст. 340 КК Укра-
їни, що 30.06.2022 о 10.30 відбудеться розгляд кримінального провадження за Вашим обвинувачен-
ням. Підготовче засідання відбудеться під головуванням судді Броварського міськрайонного суду Київ-
ської області Скрипки О.В. за адресою: м. Бровари вул. Грушевського, 2.  В підготовчому судовому за-
сіданні прокурором ініціюватиметься спеціальне судове провадження стосовно обвинувачених Тенді-
та О.І. та Тиднюка В.А.

Контактна особа: прокурор Малашич Ю.Ю., тел. 0980995686.

Втрачено Судновий білет ДБ 

№016046 на судно «Прогрес-4», 

реєстраційний номер: «UAK-

1051-K», власник судна Наріжний 

Олександр Іванович, 

вважати недійсним.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Мисюка 
Юрія Івановича як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/721/22 у вчиненні кримінального правопору-
шення за ч.5 ст.191 КК України, під головуванням суд-
ді Янчук Н.П. у судові засідання, що відбудуться 20.06.2022 
р. о 10 год. 00 хв., 01.07.2022 о 10.00 год. в приміщен-
ні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний 1, зал 6-К (каб. 224).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м.Житомира викликає Чумеля 
Дмитра Анатолійовича 1985 р.н., за вчинення кримінальних пра-
вопорушень за ч.1 ст.258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, в судове засі-
дання, що відбудеться 22 червня 2022 року о 10 год. 00 хв. в при-
міщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: 
м. Житомир, майдан Соборний 1, зал №5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
Суддя Л.С. Шимон

Втрачено кваліфікаційний сер-

тифікат відповідального виконав-

ця окремих видів робіт (послуг), 

пов’язаних зі створенням об’єктів 

архітектури серії АР №017555 від 

22.07.21 на ім’я Сушкевич Аліса 

Маратівна. 

Втрачене Свідоцтво про право 
власності для прогулянкових су-
ден та Свідоцтво про право пла-
вання під Державним прапором 
України на судно «Finval 500ВМ»; 
реєстраційний номер «UA6770КV», 
власник судна Трендовацька Алла 
Степанівна, 
вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 10 червня 2022 р. № 662 
Київ

Про внесення змін до переліку лікарських 
засобів, медичних виробів та допоміжних 

засобів до них, що закуповуються  
на виконання відповідних угод (договорів), 

укладених особою, уповноваженою  
на здійснення закупівель у сфері охорони 

здоров’я для виконання програм  
та здійснення централізованих заходів  

з охорони здоров’я 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засо-

бів до них, що закуповуються на виконання відповідних угод (договорів), укладених 
особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я для ви-
конання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 216 «Дея-
кі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до 
них» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1303, ст. 1359), зміни, що дода-
ються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 червня 2022 р. № 662

ЗМІНИ, 
що вносяться до переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних 
засобів до них, що закуповуються на виконання відповідних угод (договорів), 
укладених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони  

здоров’я для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони 
здоров’я

Розділ «Модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони 
здоров’я» викласти в такій редакції:
«Закупівля високовартісного медичного обладнання для опорних закладів охорони 

здоров’я у госпітальних округах та закладів охорони здоров’я, які забезпечують 
надання інтенсивного лікування, а також лабораторного обладнання  

для забезпечення оснащення центрів неонатального скринінгу

Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Наркозно-дихальний апарат штук/ 

наборів/ 
комплектів

Апарат штучної вентиляції легень —»—
Система флюороскопічна рентгенівська загального при-
значення пересувна, цифрова, типу С-дуга

—»—

Томограф комп’ютерний —»—
Системи ендоскопічної візуалізації у комплекті: —»—
відеогастроскоп —»—
відеоколоноскоп —»—
відеоцентр ендоскопічний —»—
ендоскопічний відеомонітор —»—
стійка для розміщення ендоскопічного обладнання —»—
помпа водяна штук/ 

наборів/ 
комплектів

ендоскопічний інсуфлятор СО2 (у разі його окремого 
розташування від обладнання)

—»—

відсмоктувач ендоскопічний (у разі його окремого розта-
шування від обладнання)

—»—

фібробронхоскоп з освітлювачем —»—
пристрій для запису медичних зображень —»—
електрохірургічний блок —»—
монополярний кабель —»—
нейтральний електрод багаторазового використання та 
з’єднувальний кабель окремо або комплект

—»—

нейтральний електрод одноразового використання —»—
з’єднувальний кабель нейтрального електрода —»—
двопедальний перемикач —»—
модуль аргон-газовий —»—
балон для модуля —»—
редуктор для модуля —»—
з’єднувальний кабель для гнучких зондів —»—
зонд гнучкий для проведення аргоно-плазмової коагуля-
ції в комплекті

—»—

ендоскопічний інструмент —»—
гемостатичний кліпуючий пристрій одноразовий —»—
ін’єкційний катетер одноразовий —»—
гемостатичні щипці одноразові —»—
зонд для електрокоагуляції монополярний одноразовий —»—
лігатор ендоскопічний для вен стравоходу одноразовий —»—
сачок для видалення сторонніх тіл штук/ 

наборів/ 
комплектів

щипці для захоплення «щурячий зуб» чи аналог —»—
щипці для захоплення «гриффін» або «алігатор» чи ана-
лог

—»—

петля поліпектомічна 10 мм —»—
петля поліпектомічна 15 мм —»—
петля поліпектомічна 20 мм —»—
кошик для літоекстракції —»—
Операційний стіл з набором аксесуарів для: —»—
абдомінальної хірургії —»—
хірургії спини —»—
хірургії загального профілю —»—
ортопедії —»—
нейрохірургії —»—
торакальної хірургії —»—
хірургії новонароджених —»—
хірургії в офтальмології —»—
Стілець хірургічний —»—
Каталка медична —»—
Дефібрилятор —»—

Лабораторне обладнання, медичні вироби та допоміжні засоби  
до них для забезпечення оснащення центрів неонатального скринінгу

Центрифуга-вортекс штук/ наборів/ 
комплектів

Мульти-вортекс —»—
Центрифуга —»—
Центрифуга лабораторна (мікроцентрифуга-вортекс) штук/ наборів/ 

комплектів
Лабораторна центрифуга в комплекті з ротором для двох 
стандартних 96-лункових мікропланшетів

—»—

Комплект одноканальних дозаторів змінного об’єму На-
бір kit1

—»—

Комплект одноканальних дозаторів змінного об’єму На-
бір kit2

—»—

Комплект одноканальних дозаторів змінного об’єму На-
бір kit3

—»—

Комплект одноканальних дозаторів змінного об’єму На-
бір kit4

—»—

Камера морозильна -10...-25 °С, не менше 700 л —»—
Морозильна камера лабораторна об’ємом від 700 л —»—
Лабораторний холодильник з морозильною камерою —»—
Низькотемпературна морозильна камера -86°С, не мен-
ше 640 л

—»—

Морозильна камера -30°C, не менше 321 л —»—
Холодильник для забезпечення температурного режиму 
+4°C ємністю не менше 1350 л

—»—

Система очищення води 2—3 класу —»—
Система очищення води —»—
Термошейкер для планшетів на дві плашки з підігрівом —»—
Термошейкер з охолодженням для мікропробірок і ПЛР-
планшетів

—»—

Термошейкер для мiкропробiрок і ПЛР-планшетів —»—
Високошвидкісний шейкер для планшетів і пробірок штук/ наборів/ 

комплектів
Термошейкер для планшетів —»—
Аспіратор з посудиною-пасткою —»—
Центрифуга з охолодженням з плашечним ротором —»—
Центрифуга з охолодженням з кутовим ротором —»—
Центрифуга з плашечним ротором —»—
Центрифуга з кошиковим ротором —»—
Автоматизований панчер в комплекті з програмним за-
безпеченням для вибивання дисків із зразків крові ново-
народжених, висушених на фільтрувальному папері

—»—

Система для проведення хромосомного мікроматрично-
го аналізу

—»—

Високошвидкісний секвенатор наступного покоління з 
автоматичною роботизованою станцією пробопідготов-
ки чіпів

—»—

Робот-дозатор для піпетування —»—
Набір дозаторів одноканальних змінного об’єму, які мо-
жуть автоклавуватись (0,1—10 мкл, 10—100 мкл, 100—
1000 мкл) в комплекті із штативом для зберігання всіх 
моделей дозаторів

—»—

Гематологічий аналізатор —»—
Ваги електронні аналітичні лабораторні —»—
pH-метр —»— ».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 10 червня 2022 р. № 666 
Київ

Про внесення змін у додаток 1  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 29 грудня 2021 р. № 1424
У зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України та  введенням 

в Україні воєнного стану Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 груд-

ня 2021 р. № 1424 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких під-
лягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 4, ст. 
217), доповнивши його такими позиціями:

«Найменування товару Код згідно з УКТЗЕД Обсяг квоти/ 
одиниця виміру

паливо рідке (мазут) 2710 19 51 00 
2710 19 55 00 
2710 19 64 00 
2710 19 62 00 
2710 19 68 10 
2710 19 68 20 
2710 19 68 90

0 тонн

вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни 
та аналогічні види твердого палива, одержа-
ні з кам’яного вугілля (крім коксівного вугіл-
ля за кодом згідно з УКТЗЕД  2701 12 10 00) 

2701 0 тонн

газ природний українського походження 2711 11 00 00 
2711 21 00 00

0 куб. метрів
(кВт•год)».

2. Скасувати як таку, що нереалізована, постанову Кабінету Міністрів України від 
7 червня 2022 р. № 657 «Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 29 грудня 2021 р. № 1424».

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 10 червня 2022 р. № 667 
Київ

Про внесення змін до Порядку подання 
фінансової звітності

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Ка-

бінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 (Офіційний вісник України, 2000 
р., № 9, ст. 344; 2009 р., № 77, ст. 2614; 2011 р., № 30, ст. 1308; 2015 р., № 2, ст. 29; 
2018 р., № 57, ст. 1991; 2019 р., № 59, ст. 2035), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 червня 2022 р. № 667
ЗМІНИ, 

що вносяться до Порядку подання фінансової звітності 
1. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту: 
«Підприємства, які не подали у період дії воєнного стану або стану війни проміж-

ну, річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність у строки, визначе-
ні цим Порядком, подають таку звітність протягом трьох місяців після припинення чи 
скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання.».

2. У пункті 12:
1) в абзаці десятому слова «або структурні підрозділи (відокремлене майно) яких 

розташовані на таких територіях» замінити словами «та підприємства, які мали (ма-
ють) місцезнаходження в районах проведення воєнних (бойових) дій у період дії во-
єнного стану, або підприємства, структурні підрозділи (відокремлене майно) яких 
розташовані на (в) таких територіях (районах)»;

2) в абзаці дванадцятому слова «Зазначені підприємства» замінити словами «Під-
приємства, зазначені в абзаці десятому цього пункту,»;

3) доповнити пункт після абзацу дванадцятого новими абзацами такого змісту:
«Райони проведення воєнних (бойових) дій у період дії воєнного стану визнача-

ються відповідно до законодавства.
Керівники підприємств, зазначених в абзаці десятому цього пункту, у разі вста-

новлення фактів викрадення (розкрадання), нестачі, знищення (псування) майна мо-
жуть прийняти рішення про проведення інвентаризації такого окремо визначеного 
майна на день встановлення таких фактів.».

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий і чотирнадцятий вважати відповідно абзаца-
ми п’ятнадцятим і шістнадцятим.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 10 червня 2022 р. № 668 
Київ

Про внесення зміни до Положення  
про Громадську раду при Національному 
агентстві з питань запобігання корупції

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про Громадську раду при Національному агентстві з пи-

тань запобігання корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
20 листопада 2019 р. № 952 «Деякі питання Громадської ради при Національному 
агентстві з питань запобігання корупції» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 94, ст. 
3118, 2020 р., № 33, ст. 1115),  зміну, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 червня 2022 р. № 668

ЗМІНА, 
що вноситься до Положення про Громадську раду при Національному агентстві  

з питань запобігання корупції
Пункт 8 викласти в такій редакції:
«8. Рада формується відповідно до результатів відкритого та прозорого конкурсу 

у складі 15 осіб строком на два роки.
У разі закінчення строку повноважень Ради під час дії воєнного чи надзвичайно-

го стану її повноваження продовжуються до дня затвердження нового персонально-
го складу Ради, обраної за результатами проведення конкурсу з формування Ради. 

Проведення конкурсу з формування Ради здійснюється після припинення чи скасу-
вання воєнного чи надзвичайного стану. Голова Національного агентства приймає рі-
шення про проведення конкурсу з формування Ради протягом п’яти робочих днів з дня 
настання такої обставини. 

Рішення про затвердження персонального складу Ради, припинення її діяльнос-
ті, в тому числі дострокове, та дострокове припинення повноважень окремого чле-
на Ради оформлюються відповідними актами Національного агентства і оприлюдню-
ються в установленому цим Положенням порядку.

Засідання Ради є правоможним, якщо до його складу входять не менше дев’яти осіб.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 червня 2022 р. № 460-р 
Київ

Про звільнення Шевчук-Клюжевої О. В.  
з посади члена Національної комісії  

зі стандартів державної мови
Звільнити Шевчук-Клюжеву Ольгу Василівну з посади члена Національної комісії 

зі стандартів державної мови згідно з поданою заявою.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 червня 2022 р. № 461-р 
Київ

Про звільнення Лебедцова Б. Б.  
з посади заступника Міністра соціальної 

політики України
Звільнити Лебедцова Бориса Борисовича з посади заступника Міністра соціальної 

політики України за власним бажанням.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 червня 2022 р. № 463-р 
Київ

Про призначення Котирла А. В. заступником 
Міністра соціальної політики України

Призначити Котирла Андрія Вікторовича заступником Міністра соціальної полі-
тики України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Прокурор Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області Батрак 

Костянтин Сергійович відповідно до ст.ст. 36, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК 
України повідомляє про підозру Агафонова Сергій Ігоровича, 27.05.2001 року 
народження, який проживає за адресою: російська федерація, Кіровська об-
ласть, м. Кіров, вул. Спаська, 47, громадянину російської федерації у кримі-
нальному провадженні №12022270310000098 від 02.04.2022 про те, що він 
підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 438 КК України, тобто у порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені 
міжнародними 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-agafonovu-si.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Прокурор Неженской окружной прокуратуры Черниговской области Батрак 

Константин Сергеевич, в соответствии со ст.ст. 36, 42, 111, 135, 276, 277, 278 
УПК Украины уведомляет Агафонова Сергея Игоревича, 27.05.2001 года рож-
дения, проживающего по адресу: российская федерация, Кировская область, г. 
Киров, ул. Спаская, 47, гражданина российской федерации в уголовном произ-
водстве № 12022270310000098 от 02.04.2022 о подозрении в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины, то есть в нарушении за-
конов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, со-
гласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, 
что соединены с умышленным убийством.

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

ПОВІСТКА 
Громадянин Російської Федерації Агафонов Сергій Ігорович, 27.05.2001 

року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам 
необхідно з’явитися 30 червня 2022 року, 05 та 11 липня 2022 року на 
10:00 год. до Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області за 
адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Шевченка, 46, тел./факс 
(04635) 4-30-40, для вручення Вам повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК Украї-
ни, та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 12022270310000098 від 02.04.2022 як підозрюваному. 

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

ПОВЕСТКА
Гражданин Российской Федерации Агафонов Сергей Ігоревич, 

27.05.2001 года рождения, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135 
УПК Украины Вам необходимо явиться 30 июня 2022 года, 05 и 11 ию-
ля 2022 года на 10:00 в Неженскую окружную прокуратуру Черниговской 
области по адресу: Черниговская область, г. Бахмач, ул. Шевченка, 46, 
тел./факс (04635) 4-30-40 для вручения Вам уведомления о подозрении в 
совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 
УК Украины, и проведения других процессуальных действий в уголовном 
производстве № 12022270310000098 от 02.04.2022 как подозреваемого.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до вимог ст.ст. 111-112, 276-278 та гла-

ви 11 КПК України, повідомляю, що 14.06.2022 у кримі-
нальному провадженні, внесеному до ЄРДР 16.03.2022 за  
№ 42022000000000379, за ознаками кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 2 ст. 442, ч. 3 ст. 109 КК України скла-
дено письмове повідомлення про підозру, згідно якого Кузнє-
цов-Красовський Антон В’ячеславович, 18.07.1975 р.н., уродже-
нець м. Подольськ Московської області Російської Федерації, за-
реєстрований та проживаючий за адресою: Російська Федерація,  
м. Москва, вул. 3-я Паркова, буд. 26/2, кв. 94, громадянин Росій-
ської Федерації, підозрюється у вчиненні наступних кримінальних 
правопорушень, а саме: публічних закликах до насильницького 
повалення конституційного ладу, а також розповсюдженні мате-
ріалів із закликами до вчинення таких дій, із використанням засо-
бів масової інформації, тобто у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 3 ст. 109 КК України, публічних закли-
ках до геноциду, а також виготовленні матеріалів із закликами до 
геноциду з метою їх розповсюдження та розповсюдженні таких 
матеріалів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 442 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Кузнєцов-Красовський А.В., відповідно до ви-

мог ст.ст. 133, 135 КПК України, викликається на 09 год. 00 хв. 
20, 21 та 22 червня 2022 року до слідчого 4 відділу 1 управлін-
ня досудового розслідування ГСУ СБ України Михайлової Г.І. каб. 
№706 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 для проведен-
ня слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42022000000000379 від 16.03.2022 за ознаками вчинення кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 442, ч. 3 ст. 109 
КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Дудник Андрій Євгено-

вич, 26.06.1990 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 
111, 135, 278 КПК України, Вам повідомляєть-
ся про підозру у кримінальному провадженні № 
62022050020000217 від 13.05.2022  у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 
111 Кримінального кодексу України, тобто у держав-
ній зраді, а саме діянні, умисно вчиненому громадя-
нином України на шкоду суверенітетові, територіаль-
ній цілісності та недоторканості, обороноздатнос-
ті, державній, економічній та інформаційній безпе-
ці України шляхом переходу на бік ворога в період 
збройного конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Дудник Андрій Євгенович, 

26.06.1990 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
Вам необхідно з’явитися 17, 21 та 22 червня 2022 ро-
ку о 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дис-
локацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального 
управління Державного бюро розслідувань, розта-
шованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Ста-
рокозацька, 52) тел. роб. (066)-912-61-62 для про-
ведення слідчих та інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 62022050020000217 від 
13.05.2022 у якості підозрюваного. Поважні причи-
ни та наслідки неприбуття особи на виклик, викла-
дені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуально-
го кодексу України.

 Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією 
у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, розташованого  

у місті Краматорську, Дмитро ГНАТУШКО

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Дрожевський Андрій Ана-

толійович, 22.12.1978 р.н., у відповідності до ви-
мог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідо-
мляється про підозру у кримінальному провадженні  
№ 62022050020000218 від 13.05.2022  у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 111 Кримінального кодексу України, тобто у дер-
жавній зраді, а саме діянні, умисно вчиненому гро-
мадянином України на шкоду суверенітетові, терито-
ріальній цілісності та недоторканості, обороноздат-
ності, державній, економічній та інформаційній без-
пеці України шляхом переходу на бік ворога в період 
збройного конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Дрожевський Андрій Анато-

лійович, 22.12.1978 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135 Вам необхідно з’явитися 17, 21 та 22 черв-
ня 2022 року о 10:00 год. до Другого слідчого відді-
лу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територі-
ального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. 
Старокозацька, 52) тел. роб. (066)-912-61-62 для 
проведення слідчих та інших процесуальних дій у 
кримінальному провадженні № 62022050020000218 
від 13.05.2022  у якості підозрюваного. Поважні при-
чини та наслідки неприбуття особи на виклик, викла-
дені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального 
кодексу України.

 Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією 
у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, розташованого  

у місті Краматорську, Дмитро ГНАТУШКО

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Кисельов Сергій Олексан-

дрович, 23.04.1992 р.н., у відповідності до вимог 
ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомля-
ється про підозру у кримінальному провадженні  
№ 62022050020000219 від 13.05.2022  у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 111 Кримінального кодексу України, тобто у дер-
жавній зраді, а саме діянні, умисно вчиненому гро-
мадянином України на шкоду суверенітетові, терито-
ріальній цілісності та недоторканості, обороноздат-
ності, державній, економічній та інформаційній без-
пеці України шляхом переходу на бік ворога в період 
збройного конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Кисельов Сергій Олександро-

вич, 23.04.1992 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 Вам необхідно з’явитися 17, 21 та 22 червня 2022 
року о 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дис-
локацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального 
управління Державного бюро розслідувань, розта-
шованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Ста-
рокозацька, 52) тел. роб. (066)-912-61-62 для про-
ведення слідчих та інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 62022050020000219 від 
13.05.2022 у якості підозрюваного. Поважні причи-
ни та наслідки неприбуття особи на виклик, викла-
дені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуально-
го кодексу України.

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією 
у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, розташованого  

у місті Краматорську, Дмитро ГНАТУШКО

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НОВУ ПІДОЗРУ 
ТА ЗМІНУ РАНІШЕ ПОВІДОМЛЕНОЇ ПІДОЗРИ 

Громадянин України Булюк Віталій Вікторо-
вич, 21.12.1969 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 
111, 135, 278 Кримінального процесуального ко-
дексу України Вам повідомляється про нову підо-
зру та зміну раніше повідомленої підозри у кримі-
нальному провадженні за № 42022100000000123 
від 27.03.2022, у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 2 ст. 111 Кримінального ко-
дексу України, тобто у переході на бік ворога в період 
збройного конфлікту, вчиненому в умовах воєнного 
стану, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, 
тобто у добровільному зайнятті громадянином Укра-
їни посади в незаконних правоохоронних органах, 
створених на тимчасово окупованій території та ч. 7 
ст.111-1 Кримінального кодексу України, тобто у до-
бровільному зайнятті громадянином України посади 
в незаконних правоохоронних органах, створених на 
тимчасово окупованій території.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Булюк Віталій Вікторович, 

21.12.1969 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
Вам необхідно з’явитися 18, 20 та 21 червня 2022 
року о 10:00 год. до слідчого управління Головного 
управління Національної поліції у м. Києві (м. Київ, 
вул. Володимирська, 15) тел. роб. (044)-271-93-29 
для проведення слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 42022100000000123 від 
27.03.2022 у якості підозрюваного. Поважні причи-
ни та наслідки неприбуття особи на виклик, викла-
дені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуально-
го кодексу України. 

Старший слідчий в ОВС слідчого управління  
Головного управління Національної поліції  

у м. Києві майор поліції Олександр РЯБЧУК

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що 14.06.2022 у кримінальному про-

вадженні № 22022230000000058 від 04.04.2022, від-
повідно до ст.ст. 36, 42, 276, 278, 481 КПК України, 
складено письмове повідомлення про підозру Бур-
довіцина Віктора Степановича, 26.02.1952 р.н., у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 111 КК України.

Повістка про виклик
Підозрюваний Бурдовіцин Віктор Степанович, 

26.02.1952 року народження, громадянин України, 
зареєстрований за адресою: м. Херсон,  вул. Пуга-
чова, буд. 3-А, кв. 40, відповідно вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України Вам необхідно з’явитися 17, 20 та 
22  червня 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. 
по 17 год. 00 хв. у найближчий територіально роз-
ташований підрозділ Служби безпеки України, для 
участі у слідчих діях у кримінальному провадженні 
№ 22022230000000058 від 04.04.2022, за підозрою 
Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 
КК України, та для проведення допиту 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 Вінницького міського су-
ду Вінницької області від 09.06.2022 (судова спра-
ва №127/11537/22) надано дозвіл на здійснення спе-
ціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 
стосовно підозрюваного Долуди Миколи Олександро-
вича (Долуды Николая Александровича), 10.06.1952 
року народження, у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, 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 09.06.2022 (судова спра-
ва №127/11569/22) надано дозвіл на здійснення спе-
ціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 
стосовно підозрюваного Дорошенка Андрія Микола-
йовича (Дорошенка Андрея Николаевича), 10.03.1977 
року народження, у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ 
НА ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО 
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

Сіліну Радоміру Святославовичу, 04.10.1975 ро-
ку народження, уродженець м. Львів, проживаючий 
за адресою вул. Соборна, 44/1, кв. 22, м. Хмель-
ницький, громадянин України, підставі ст. 2975 
КПК України, повідомляємо Вам, що слідчим суд-
дею Шепетівського міськрайонного суду Березю-
ком О.Г. справа №688/3180/21 №1-кс/688/885/22 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 42019241270000013 від 23 квітня 2019 року, 
де Ви підозрюєтесь у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 
КК України, Вам необхідно з’явитись 18.06.2022 о 
10 годині до слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП 
в Хмельницькій області Руденької Анастасії в каб.  
№ 33 за адресою: Хмельницька область, м. Ше-
петівка вул. В. Котика, 3, для участі у слідчих діях 
та ознайомлення з клопотанням про продовження 
строку досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 42019241270000013. 

Окрім того, повідомляю що з вказаними клопо-
танням та ухвалою слідчого судді Ви можете озна-
йомитись на сайті Офісу Генерального прокурора. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення 

про здійснення спеціального досудового  
розслідування 

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського су-
ду Вінницької області від 09.06.2022 (судова справа 
№127/11518/22) надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 
стосовно підозрюваної Дьяконової Тетяни Іванів-
ни (Дьяконовой Татьяны Ивановны), 22.04.1970 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 09.06.2022 (судова справа 
№127/11554/22) надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 
стосовно підозрюваного Іванова Максима Анатолійо-
вича (Иванова Максима Анатольевича),  24.11.1967 
року народження, у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Бідило Андрій Миколайович, про-

живаючий за адресою: Донецька обл., м. Торез (Чис-
тякове), вул. Байкальська, буд. 79, відповідно до ви-
мог ст.ст. 113, 133, 135 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися 16.06.2022, 17.06.2022 та 20.06.2022 
об 11 год. 00 хв. до слідчого в ОВС Головного слідчо-
го управління Служби безпеки України Ляшкевича Є.І. 
за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33, каб. 709, 
н.т.: (044) 256-90-74 для ознайомлення з матеріала-
ми досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 22022000000000053 та для вручення обвину-
вального акта. Наслідки та поважні причини неприбуття 
особи визначені у ст.138-139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення спеціального досудового  
розслідування 

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського су-
ду Вінницької області від 09.06.2022 (судова справа 
№127/11531/22) надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 
стосовно підозрюваного Скоча Андрія Володимиро-
вича (Скоча Андрея Владимировича), 30.01.1966 ро-
ку народження, у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України. 

Черкаський апеляційний суд викликає обвинува-
ченого Костенка Валерія Миколайовича, 26 червня 
1972 року народження, в судове засідання, яке відбу-
деться об 11 год. 30 хв. 20.06.2022 в приміщенні суду 
за адресою: вул. Гоголя, 316, м. Черкаси, для участі 
в розгляді апеляційної скарги представника потерпі-
лих Закревської Є.О. на вирок Соснівського район-
ного суду м. Черкаси від 23.06.2021 щодо Костенка 
В.М.  за  ч.1 ст. 171, ч.2 ст. 365 КК України. 

Суддя Юрій БИБА

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення спеціального досудового  
розслідування 

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського су-
ду Вінницької області від 09.06.2022 (судова справа 
№127/11570/22) надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 
стосовно підозрюваної Стенякіної Катерини Петрівни 
(Стенякиной Екатерины Петровны), 04.05.1985 ро-
ку народження, у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України. 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ШАНОВНІ СПІВВЛАСНИКИ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ №4 

по вул. Добролюбова у м. Києві!
Користуючись нагодою, ТОВ «НАШДІМ СЕРВІС» (далі – Управляюча 

компанія) висловлює вам високу повагу та повідомляє, що Управляю-
чою компанією прийнято рішення про дострокове припинення дії До-
говорів про надання житлово-комунальних послуг та послуг із утри-
мання будинку та прибудинкової території, та додаткових послуг за 
адресою: вул. Добролюбова, 4 в односторонньому порядку та вважає 
вищезазначені Договори розірваними з 01 серпня 2022 року відпо-
відно до умов Договорів.

Оголошення з цього питання розміщено на дошках оголошень у хо-
лі будинку 01 червня  2022 року та буде опубліковано  газеті «Урядо-
вий кур’єр».

Основною та незмінною метою Управляючої компанії упродовж 
усього періоду нашої діяльності було належне забезпечення Вашого 
комфорту та надання житлово-комунальних послуг на високому рів-
ні. Управляюча компанія не мала на меті отримання прибутку, а також 
інших джерел фінансування, окрім сплати за житлово-комунальні по-
слуги та утримання будинку співвласниками багатоквартирних будин-
ків ЖК «Резиденція Ренесанс». 

Із метою забезпечення комфортних умов проживання для усіх меш-
канців будинку, у межах ЖК «Резиденція Ренесанс» було запрова-
джено низку правил, зокрема, щодо проведення ремонтних робіт, як 
компромісне рішення для захисту прав мешканців у цілому. На жаль, 
багато співвласників багатоквартирного будинку продемонстрували 
відверту незацікавленість у виконанні загальних правил проживання, 
систематично ігнорували як дотримання самих правил, так і звернення 
співробітників Управляючої компанії щодо цього, у результаті чого від-
повідальність за погіршення якості проживання інших співвласників 
будинку намагались завжди перекласти на Управляючу компанію, яка 
ніколи не мала серед переліку своїх обов’язків  та повноважень  вико-
нання функцій правоохоронного або карального органу.

В зв’язку з постійною та великою заборгованістю мешканців будин-
ку перед Управляючою компанією, і як наслідок, Управляюча компанія 
позбавлена фінансової можливості вчасних розрахунків з постачаль-
никами послуг та підрядними організаціями, виплат заробітних оплат.

На сьогоднішній день плата мешканців за утримання будинку та 
прибудинкової території та за спожиті комунальні послуги не покри-
ває фактичних витрат Управляючої компанії на належне утримання та 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку. 

Згідно з новими вимогами законодавства, у зв’язку з підвищенням 
вартості складових послуг (електрична енергія, холодне водопоста-
чання, мінімальна заробітна плата, вартість робіт та послуг підрядних 
організацій, зростанням ціни на природний газ), Управляюча компанія 
не має права та можливості в односторонньому порядку коригувати 
тарифи на житлово-комунальні послуги, а процес затвердження орга-
нами місцевого самоврядування нових тарифів на комунальні послуги 
є складним та довготривалим. Отримані збитки, у тому числі, у зв’язку 
з різницею в тарифах, Управляючій компанії не відшкодовуються.

Відповідно ст. 4,5 Закону України «Про особливості здійснення пра-
ва власності у багатоквартирному будинку» (далі – Закон №417) влас-
ники квартир та нежитлових приміщень є співвласниками спільного 
майна багатоквартирного будинку. Спільне майно багатоквартирного 
будинку є спільною сумісною власністю співвласників. Спільне майно 
багатоквартирного будинку – це приміщення загального користування 
(у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджу-
вальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше 
обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше 
одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і спо-
руди, які призначені для задоволення потреб співвласників багато-
квартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а та-
кож права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний 
будинок і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова те-
риторія (ст. 1 Закону №417).

Відповідно до ст. 7 Закону №417 співвласник багатоквартирного бу-
динку зобов’язаний забезпечувати належне утримання та належний 
санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна багато-
квартирного будинку, своєчасно сплачувати за спожиті житлово-ко-
мунальні послуги.

Відповідно до ст. 6, 9-10 Закону №417 співвласники мають право 
брати учать в управлінні багатоквартирним будинком особисто або че-
рез представника. Також за рішенням, прийнятим на зборах співвлас-
ників, усі або частина функцій із управління багатоквартирним будин-

ком можуть передаватися управителю, або всі функції – об’єднанню 
співвласників багатоквартирного будинку.

За умовами розірвання Договорів із виконавцями та постачальни-
ками послуг, ТОВ «НАШДІМ СЕРВІС» зобов’язане за місяць проінфор-
мувати усіх виконавців послуг офіційними листами щодо припинен-
ня дій договірних відносин та надання відповідних послуг. Отже, ТОВ 
«НАШДІМ СЕРВІС» буде направлено вищезазначені листи 01 липня 
2022 року.

У зв’язку з викладеним та відповідно до вимог чинного законодав-
ства, ініціативній групі від співвласників багатоквартирного будинку 
необхідно бути присутніми 01 серпня 2022 року о 09 год. 00 хв. за 
адресою: м. Київ, вул. Добролюбова, 4 для зняття контрольних показ-
ників засобів обліку та підписання реєстрів засобів обліку загально-
будинкових лічильників, електроенергії, теплової енергії та водопос-
тачання, а також для отримання списку боржників багатоквартирно-
го будинку. 

Залежно від обраної форми управління багатоквартирним будин-
ком, запрошуємо співвласників багатоквартирного будинку/обраного 
управителя/правління ОСББ – 01 серпня 2022 року о 10 год. 00 хв. за 
адресою: м. Київ, вул. Добролюбова, 4, для оформлення акта прийман-
ня-передачі будинку в управління співвласникам та передачі технічної 
документації на багатоквартирний будинок.

Ми впевнені, що у співвласників багатоквартирного будинку та ва-
ших представників знайдеться можливість організувати процес реалі-
зації поставлених завдань якісно та продуктивно і швидко отримати 
потрібний результат. У свою чергу, ТОВ «НАШДІМ СЕРВІС» гарантує 
всебічну необхідну для цього підтримку та супровід у рамках чинного 
законодавства та у межах своєї компетенції.

Неявка співвласників багатоквартирного будинку для зняття контроль-
них показників лічильників, неоформлення акта приймання-передачі бу-
динку в управління та неукладення договорів із виконавцями відповідних 
послуг не позбавляє виконавців послуг права на припинення їх надання.

Цей лист-оголошення розміщено Управляючою компанією на інформа-
ційних стендах у холі будинку, на офіційному сайті у вільному доступі, опу-
бліковано в офіційних друкованих засобах масової інформації. Враховуючи 
вищевикладене, Управляюча компанія вважає повідомленим кожного спів-
власника багатоквартирного будинку зі змістом даного листа.

Громадянин Російської Федерації Монгуш Назити Мергено-
вич, 22.03.1989 року народження, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхід-
но з’явитися 07, 08, або 09 липня 2022 року на 12:00 год. до Чер-
нігівської обласної прокуратури за адресою: м. Чернігів, вул. Кня-
зя Чорного, 9, тел-факс: (0462) 77-70-28 для вручення вам повідо-
млення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України, та здій-
снення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22022270000000032 від 17.05.2022 як з підозрюваним.

Відповідно до вимог п. 9 ч. 1 ст. 137 Кримінального процесуально-
го кодексу України, у разі неможливості прибути до слідчого або про-
курора за викликом у зазначений у повістці час ви зобов’язані зазда-
легідь повідомити про неможливість з’явлення. Поважні причини та 
наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст. ст. 138, 139 Кри-
мінального процесуального кодексу України.

Гражданин Российской Федерации Монгушу Назыты Мергено-
вич, 22.03.1989 года рождения, согласно требованиям в. ст. 133, 
135 Уголовного процессуального кодекса Украины, Вам необходи-
мо явиться 07, 08 или 09 июля 2022 года на 12:00 часов в Черни-
говскую областную прокуратуру по адресу: г. Чернигов, ул. Князя 
Черного, 9, тел-факс: (0462) 77-70-28 для вручения вам уведомле-
ния о подозрении в совершении уголовного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины и осущест-
вление других процессуальных действий в уголовном производстве  
№ 22022270000000032 от 17.05.2022 как с подозреваемым.

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

Громадянин Російської Федерації Хертек Аріан Орла-
нович, 23.07.1994 року народження, відповідно до ви-
мог ст. ст. 133, 135 Кримінального процесуального ко-
дексу України, Вам необхідно з’явитися 07, 08, або 09 
липня 2022 року на 14:00 год. до Чернігівської обласної 
прокуратури за адресою: м. Чернігів, вул. Князя Чорно-
го, 9, тел-факс: (0462) 77-70-28 для вручення вам пові-
домлення про підозру у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального ко-
дексу України, та здійснення інших процесуальних дій у 
кримінальному провадженні № 22022270000000032 від 
17.05.2022 як з підозрюваним.

Відповідно до вимог п. 9 ч. 1 ст. 137 Кримінального 
процесуального кодексу України, у разі неможливос-
ті прибути до слідчого або прокурора за викликом у за-
значений у повістці час ви зобов’язані заздалегідь пові-
домити про неможливість з’явлення. Поважні причини та 
наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст. ст. 
138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Гражданин Российской Федерации Хертек Ариан 
Орланович, 23.07.1994 года рождения, согласно требо-
ваниям в. ст. 133, 135 Уголовного процессуального ко-
декса Украины, Вам необходимо явиться 07, 08 или 
09 июля 2022 года на 14:00 часов в Черниговскую об-
ластную прокуратуру по адресу: г. Чернигов, ул. Кня-
зя Черного, 9, тел-факс: (0462) 77-70-28 для вручения 
вам уведомления о подозрении в совершении уголов-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 
Уголовного кодекса Украины и осуществление других 
процессуальных действий в уголовном производстве № 
22022270000000032 от 17.05.2022 как с подозреваемым.

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

Громадянин Російської Федерації Ооржак Ерес Аміро-
вич, 01.08.1995 року народження, відповідно до вимог 
ст. ст. 133, 135 Кримінального процесуального кодексу 
України, Вам необхідно з’явитися 07, 08, або 09 липня 
2022 року на 13:00 год. до Чернігівської обласної про-
куратури за адресою: м. Чернігів, вул. Князя Чорного, 
9, тел-факс: (0462) 77-70-28 для вручення вам повідо-
млення про підозру у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального ко-
дексу України, та здійснення інших процесуальних дій у 
кримінальному провадженні № 22022270000000032 від 
17.05.2022 як з підозрюваним.

Відповідно до вимог п. 9 ч. 1 ст. 137 Кримінального 
процесуального кодексу України, у разі неможливос-
ті прибути до слідчого або прокурора за викликом у за-
значений у повістці час ви зобов’язані заздалегідь по-
відомити про неможливість з’явлення. Поважні причи-
ни та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у 
ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу 
України.

Гражданин Российской Федерации Ооржак Ерес Ами-
рович, 01.08.1995 года рождения, согласно требова-
ниям в. ст. 133, 135 Уголовного процессуального ко-
декса Украины, Вам необходимо явиться 07, 08 или 
09 июля 2022 года на 13:00 часов в Черниговскую об-
ластную прокуратуру по адресу: г. Чернигов, ул. Кня-
зя Черного, 9, тел-факс: (0462) 77-70-28 для вручения 
вам уведомления о подозрении в совершении уголов-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 
Уголовного кодекса Украины и осуществление других 
процессуальных действий в уголовном производстве № 
22022270000000032 от 17.05.2022 как с подозреваемым.

Согласно требованиям п. 9 ч. 1 ст. 137 Уголовного 
процессуального кодекса Украины в случае невозмож-
ности прибыть к следователю или прокурору по вызову 
в указанное в повестке время вы обязаны заранее со-
общить о невозможности появления. Уважительные 
причины и последствия неприбытия человека по вызову 
изложены в ст. ст. 138, 139 Уголовного процессуально-
го кодекса Украины.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 13.06.2022 у 

кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 06.04.2022 за № 22022130000000143, за озна-
ками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, скла-
дено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Твердохліб Юлія Іванівна, 16 вересня 
1983 року народження, громадянка України, підозрюється у добровільному зайнятті громадян-
кою України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-
господарських функцій у незаконному органі владі, створеному на тимчасово окупованій тери-
торії, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  ч. 5 ст. 111-1 КК України. 

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки 
підо зрюваного 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-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-
specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювана Твердохліб Юлія Іванівна, 16.09.1983 року народження, на підставі ст.ст. 133, 

135, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитись до Луганської обласної прокуратури за адресою: 
Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Соборна, 5а, як підозрюваній о 10 год. 00 хв. 
18.06.2022, о 10 год. 00 хв. 19.06.2022, о 10 год. 00 хв. 20.06.2022 для отримання письмового по-
відомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту як 
підозрюваної та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні, внесеному 
до ЄРДР 06.04.2022 за № 22022130000000143. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадянин України Король-
ков Андрій Валентинович, 15.05.1985 р.н., о 10 годині 00 хвилин на 17.06.2022, 18.06.2022, 
19.06.2022 до Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської об-
ласті за адресою: Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Духновича, 8, для вручення пись-
мового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні № 12022131440000021 від 
16.05.2022, допиту у якості підозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесу-
альних дій у зазначеному кримінальному провадженні.

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

Громадянин Російської Федерації Хомушку Саян Сингит-ооло-
вич, 10.07.1994 року народження, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхід-
но з’явитися 07, 08, або 09 липня 2022 року на 15:00 год. до Чер-
нігівської обласної прокуратури за адресою: м. Чернігів, вул. Кня-
зя Чорного, 9, тел-факс: (0462) 77-70-28 для вручення вам повідо-
млення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України, та здій-
снення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22022270000000032 від 17.05.2022 як з підозрюваним.

Відповідно до вимог п. 9 ч. 1 ст. 137 Кримінального процесуально-
го кодексу України, у разі неможливості прибути до слідчого або про-
курора за викликом у зазначений у повістці час ви зобов’язані зазда-
легідь повідомити про неможливість з’явлення. Поважні причини та 
наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст. ст. 138, 139 Кри-
мінального процесуального кодексу України.

Гражданин Российской Федерации Хомушку Саян Сынгыт-
оолович, 10.07.1994 года рождения, согласно требованиям в. ст. 
133, 135 Уголовного процессуального кодекса Украины, Вам необ-
ходимо явиться 07, 08 или 09 июля 2022 года на 15:00 часов в Чер-
ниговскую областную прокуратуру по адресу: г. Чернигов, ул. Князя 
Черного, 9, тел-факс: (0462) 77-70-28 для вручения вам уведомле-
ния о подозрении в совершении уголовного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины и осущест-
вление других процессуальных действий в уголовном производстве  
№ 22022270000000032 от 17.05.2022 как с подозреваемым.

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

Громадянин Російської Федерації Монгуш Айгарим Валерійо-
вич, 04.04.1991 року народження, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхід-
но з’явитися 07, 08, або 09 липня 2022 року на 11:00 год. до Чер-
нігівської обласної прокуратури за адресою: м. Чернігів, вул. Кня-
зя Чорного, 9, тел-факс: (0462) 77-70-28 для вручення вам повідо-
млення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України, та здій-
снення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22022270000000032 від 17.05.2022 як з підозрюваним.

Відповідно до вимог п. 9 ч. 1 ст. 137 Кримінального процесуально-
го кодексу України, у разі неможливості прибути до слідчого або про-
курора за викликом у зазначений у повістці час ви зобов’язані зазда-
легідь повідомити про неможливість з’явлення. Поважні причини та 
наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст. ст. 138, 139 Кри-
мінального процесуального кодексу України.

Гражданин Российской Федерации Монгуш Айгарим Валерье-
вич, 04.04.1991 года, согласно требованиям в. ст. 133, 135 Уголов-
ного процессуального кодекса Украины, Вам необходимо явиться 
07, 08 или 09 июля 2022 года на 11:00 часов в Черниговскую об-
ластную прокуратуру по адресу: г. Чернигов, ул. Князя Черного, 
9, тел-факс: (0462) 77-70-28 для вручения вам уведомления о по-
дозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины и осуществле-
ние других процессуальных действий в уголовном производстве  
№ 22022270000000032 от 17.05.2022 как с подозреваемым.

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

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

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ШАНОВНІ СПІВВЛАСНИКИ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ №4 

по вул. Новоселицькій у м. Києві!
Користуючись нагодою, ТОВ «НАШДІМ СЕРВІС» (далі – Управляюча 

компанія) висловлює вам високу повагу та повідомляє, що Управляю-
чою компанією прийнято рішення про дострокове припинення дії Дого-
ворів про надання житлово-комунальних послуг та послуг із утриман-
ня будинку та прибудинкової території, та додаткових послуг за адре-
сою: вул. Новоселицька, 4 в односторонньому порядку та вважає вище-
зазначені Договори розірваними з 01 серпня 2022 року відповідно до 
умов Договорів.

Оголошення з цього питання розміщено на дошках оголошень у хо-
лі будинку 01 червня  2022 року та буде опубліковано  газеті «Урядо-
вий кур’єр».

Основною та незмінною метою Управляючої компанії упродовж усьо-
го періоду нашої діяльності було належне забезпечення Вашого ком-
форту та надання житлово-комунальних послуг на високому рівні. 
Управляюча компанія не мала на меті отримання прибутку, а також ін-
ших джерел фінансування, окрім сплати за житлово-комунальні послу-
ги та утримання будинку співвласниками багатоквартирних будинків 
ЖК «Резиденція Ренесанс». 

Із метою забезпечення комфортних умов проживання для усіх меш-
канців будинку, у межах ЖК «Резиденція Ренесанс» було запровадже-
но низку правил, зокрема, щодо проведення ремонтних робіт, як комп-
ромісне рішення для захисту прав мешканців у цілому. На жаль, бага-
то співвласників багатоквартирного будинку продемонстрували відвер-
ту незацікавленість у виконанні загальних правил проживання, систе-
матично ігнорували як дотримання самих правил, так і звернення спів-
робітників Управляючої компанії щодо цього, у результаті чого відпові-
дальність за погіршення якості проживання інших співвласників будин-
ку намагались завжди перекласти на Управляючу компанію, яка ніко-
ли не мала серед переліку своїх обов’язків  та повноважень  виконання 
функцій правоохоронного або карального органу.

В зв’язку з постійною та великою заборгованістю мешканців будинку 
перед Управляючою компанією, і як наслідок, Управляюча компанія по-
збавлена фінансової можливості вчасних розрахунків з постачальника-
ми послуг та підрядними організаціями, виплат заробітних оплат.

На сьогоднішній день плата мешканців за утримання будинку та при-
будинкової території та за спожиті комунальні послуги не покриває фак-
тичних витрат Управляючої компанії на належне утримання та обслуго-
вування багатоквартирного житлового будинку. 

Згідно з новими вимогами законодавства, у зв’язку з підвищенням 
вартості складових послуг (електрична енергія, холодне водопостачан-
ня, мінімальна заробітна плата, вартість робіт та послуг підрядних ор-
ганізацій, зростанням ціни на природний газ), Управляюча компанія не 
має права та можливості в односторонньому порядку коригувати та-
рифи на житлово-комунальні послуги, а процес затвердження органа-
ми місцевого самоврядування нових тарифів на комунальні послуги є 
складним та довготривалим. Отримані збитки, у тому числі, у зв’язку з 
різницею в тарифах, Управляючій компанії не відшкодовуються.

Відповідно ст. 4,5 Закону України «Про особливості здійснення пра-
ва власності у багатоквартирному будинку» (далі – Закон №417) власни-
ки квартир та нежитлових приміщень є співвласниками спільного майна 
багатоквартирного будинку. Спільне майно багатоквартирного будин-
ку є спільною сумісною власністю співвласників. Спільне майно бага-
токвартирного будинку – це приміщення загального користування (у то-
му числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні 
конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше облад-
нання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одно-
го житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, 
які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартир-
ного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також пра-
ва на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок 
і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія (ст. 
1 Закону №417).

Відповідно до ст. 7 Закону №417 співвласник багатоквартирного бу-
динку зобов’язаний забезпечувати належне утримання та належний са-
нітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна багатоквар-
тирного будинку, своєчасно сплачувати за спожиті житлово-комуналь-
ні послуги.

Відповідно до ст. 6, 9-10 Закону №417 співвласники мають право бра-
ти учать в управлінні багатоквартирним будинком особисто або через 
представника. Також за рішенням, прийнятим на зборах співвласників, 
усі або частина функцій із управління багатоквартирним будинком мо-

жуть передаватися управителю, або всі функції – об’єднанню співвлас-
ників багатоквартирного будинку.

За умовами розірвання Договорів із виконавцями та постачальника-
ми послуг, ТОВ «НАШДІМ СЕРВІС» зобов’язане за місяць проінформу-
вати усіх виконавців послуг офіційними листами щодо припинення дій 
договірних відносин та надання відповідних послуг. Отже, ТОВ «НАШ-
ДІМ СЕРВІС» буде направлено вищезазначені листи 01 липня 2022 року.

У зв’язку з викладеним та відповідно до вимог чинного законодав-
ства, ініціативній групі від співвласників багатоквартирного будинку не-
обхідно бути присутніми  01 серпня 2022 року о 09 год. 00 хв. за адре-
сою: м. Київ, вул. Новоселицька, 4 для зняття контрольних показників 
засобів обліку та підписання реєстрів засобів обліку загальнобудин-
кових лічильників, електроенергії, теплової енергії та водопостачання, 
а також для отримання списку боржників багатоквартирного будинку. 

Залежно від обраної форми управління багатоквартирним будинком, 
запрошуємо співвласників багатоквартирного будинку/обраного упра-
вителя/правління ОСББ – 01 серпня 2022 року о 10 год. 00 хв. за адре-
сою: м. Київ, вул. Новоселицька, 4, для оформлення акта приймання-пе-
редачі будинку в управління співвласникам та передачі технічної доку-
ментації на багатоквартирний будинок.

Ми впевнені, що у співвласників багатоквартирного будинку та ва-
ших представників знайдеться можливість організувати процес реалі-
зації поставлених завдань якісно та продуктивно і швидко отримати по-
трібний результат. У свою чергу, ТОВ «НАШДІМ СЕРВІС» гарантує все-
бічну необхідну для цього підтримку та супровід у рамках чинного зако-
нодавства та у межах своєї компетенції.

Неявка співвласників багатоквартирного будинку для зняття контрольних 
показників лічильників, неоформлення акта приймання-передачі будинку в 
управління та неукладення договорів із виконавцями відповідних послуг не 
позбавляє виконавців послуг права на припинення їх надання.

Цей лист-оголошення розміщено Управляючою компанією на інформацій-
них стендах у холі будинку, на офіційному сайті у вільному доступі, опубліко-
вано в офіційних друкованих засобах масової інформації. Враховуючи вище-
викладене, Управляюча компанія вважає повідомленим кожного співвласни-
ка багатоквартирного будинку зі змістом даного листа.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ШАНОВНІ СПІВВЛАСНИКИ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ №10 

по вул. Новоселицькій у м. Києві!
Користуючись нагодою, ТОВ «НАШДІМ СЕРВІС» (далі – Управляюча 

компанія) висловлює вам високу повагу та повідомляє, що Управляю-
чою компанією прийнято рішення про дострокове припинення дії До-
говорів про надання житлово-комунальних послуг та послуг із утри-
мання будинку та прибудинкової території, та додаткових послуг за 
адресою: вул. Новоселицька, 10 в односторонньому порядку та вва-
жає вищезазначені Договори розірваними з 01 серпня 2022 року від-
повідно до умов Договорів.

Оголошення з цього питання розміщено на дошках оголошень у хо-
лі будинку 01 червня  2022 року та буде опубліковано  газеті «Урядо-
вий кур’єр».

Основною та незмінною метою Управляючої компанії упродовж 
усього періоду нашої діяльності було належне забезпечення Вашого 
комфорту та надання житлово-комунальних послуг на високому рів-
ні. Управляюча компанія не мала на меті отримання прибутку, а також 
інших джерел фінансування, окрім сплати за житлово-комунальні по-
слуги та утримання будинку співвласниками багатоквартирних будин-
ків ЖК «Резиденція Ренесанс». 

Із метою забезпечення комфортних умов проживання для усіх меш-
канців будинку, у межах ЖК «Резиденція Ренесанс» було запрова-
джено низку правил, зокрема, щодо проведення ремонтних робіт, як 
компромісне рішення для захисту прав мешканців у цілому. На жаль, 
багато співвласників багатоквартирного будинку продемонстрували 
відверту незацікавленість у виконанні загальних правил проживання, 
систематично ігнорували як дотримання самих правил, так і звернення 
співробітників Управляючої компанії щодо цього, у результаті чого від-
повідальність за погіршення якості проживання інших співвласників 
будинку намагались завжди перекласти на Управляючу компанію, яка 
ніколи не мала серед переліку своїх обов’язків  та повноважень  вико-
нання функцій правоохоронного або карального органу.

В зв’язку з постійною та великою заборгованістю мешканців будин-
ку перед Управляючою компанією, і як наслідок, Управляюча компанія 
позбавлена фінансової можливості вчасних розрахунків з постачаль-
никами послуг та підрядними організаціями, виплат заробітних оплат.

На сьогоднішній день плата мешканців за утримання будинку та 
прибудинкової території та за спожиті комунальні послуги не покри-
ває фактичних витрат Управляючої компанії на належне утримання та 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку. 

Згідно з новими вимогами законодавства, у зв’язку з підвищенням 
вартості складових послуг (електрична енергія, холодне водопоста-
чання, мінімальна заробітна плата, вартість робіт та послуг підрядних 
організацій, зростанням ціни на природний газ), Управляюча компанія 
не має права та можливості в односторонньому порядку коригувати 
тарифи на житлово-комунальні послуги, а процес затвердження орга-
нами місцевого самоврядування нових тарифів на комунальні послуги 
є складним та довготривалим. Отримані збитки, у тому числі, у зв’язку 
з різницею в тарифах, Управляючій компанії не відшкодовуються.

Відповідно ст. 4,5 Закону України «Про особливості здійснення пра-
ва власності у багатоквартирному будинку» (далі – Закон №417) влас-
ники квартир та нежитлових приміщень є співвласниками спільного 
майна багатоквартирного будинку. Спільне майно багатоквартирного 
будинку є спільною сумісною власністю співвласників. Спільне майно 
багатоквартирного будинку – це приміщення загального користування 
(у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджу-
вальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше 
обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше 
одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і спо-
руди, які призначені для задоволення потреб співвласників багато-
квартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а та-
кож права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний 
будинок і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова те-
риторія (ст. 1 Закону №417).

Відповідно до ст. 7 Закону №417 співвласник багатоквартирного бу-
динку зобов’язаний забезпечувати належне утримання та належний 
санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна багато-
квартирного будинку, своєчасно сплачувати за спожиті житлово-ко-
мунальні послуги.

Відповідно до ст. 6, 9-10 Закону №417 співвласники мають право 
брати учать в управлінні багатоквартирним будинком особисто або че-
рез представника. Також за рішенням, прийнятим на зборах співвлас-
ників, усі або частина функцій із управління багатоквартирним будин-

ком можуть передаватися управителю, або всі функції – об’єднанню 
співвласників багатоквартирного будинку.

За умовами розірвання Договорів із виконавцями та постачальни-
ками послуг, ТОВ «НАШДІМ СЕРВІС» зобов’язане за місяць проінфор-
мувати усіх виконавців послуг офіційними листами щодо припинен-
ня дій договірних відносин та надання відповідних послуг. Отже, ТОВ 
«НАШДІМ СЕРВІС» буде направлено вищезазначені листи 01 липня 
2022 року.

У зв’язку з викладеним та відповідно до вимог чинного законодав-
ства, ініціативній групі від співвласників багатоквартирного будин-
ку необхідно бути присутніми 01 серпня 2022 року о 09 год. 00 хв. 
за адресою: м. Київ, вул. Новоселицька, 10 для зняття контрольних 
показників засобів обліку та підписання реєстрів засобів обліку за-
гальнобудинкових лічильників, електроенергії, теплової енергії та во-
допостачання, а також для отримання списку боржників багатоквар-
тирного будинку. 

Залежно від обраної форми управління багатоквартирним будин-
ком, запрошуємо співвласників багатоквартирного будинку/обрано-
го управителя/правління ОСББ – 01 серпня 2022 року о 10 год. 00 хв. 
за адресою: м. Київ, вул. Новоселицька,10, для оформлення акта при-
ймання-передачі будинку в управління співвласникам та передачі тех-
нічної документації на багатоквартирний будинок.

Ми впевнені, що у співвласників багатоквартирного будинку та ва-
ших представників знайдеться можливість організувати процес реалі-
зації поставлених завдань якісно та продуктивно і швидко отримати 
потрібний результат. У свою чергу, ТОВ «НАШДІМ СЕРВІС» гарантує 
всебічну необхідну для цього підтримку та супровід у рамках чинного 
законодавства та у межах своєї компетенції.

Неявка співвласників багатоквартирного будинку для зняття контроль-
них показників лічильників, неоформлення акта приймання-передачі бу-
динку в управління та неукладення договорів із виконавцями відповідних 
послуг не позбавляє виконавців послуг права на припинення їх надання.

Цей лист-оголошення розміщено Управляючою компанією на інформа-
ційних стендах у холі будинку, на офіційному сайті у вільному доступі, опу-
бліковано в офіційних друкованих засобах масової інформації. Враховуючи 
вищевикладене, Управляюча компанія вважає повідомленим кожного спів-
власника багатоквартирного будинку зі змістом даного листа.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ШАНОВНІ СПІВВЛАСНИКИ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ №7 

по вул. Новоселицькій у м. Києві!
Користуючись нагодою, ТОВ «НАШДІМ СЕРВІС» (далі – Управляюча 

компанія) висловлює вам високу повагу та повідомляє, що Управляю-
чою компанією прийнято рішення про дострокове припинення дії До-
говорів про надання житлово-комунальних послуг та послуг із утри-
мання будинку та прибудинкової території, та додаткових послуг за 
адресою: вул. Новоселицька, 7 в односторонньому порядку та вважає 
вищезазначені Договори розірваними з 01 серпня 2022 року відпо-
відно до умов Договорів.

Оголошення з цього питання розміщено на дошках оголошень у хо-
лі будинку 01 червня  2022 року та буде опубліковано  газеті «Урядо-
вий кур’єр».

Основною та незмінною метою Управляючої компанії упродовж 
усього періоду нашої діяльності було належне забезпечення Вашого 
комфорту та надання житлово-комунальних послуг на високому рів-
ні. Управляюча компанія не мала на меті отримання прибутку, а також 
інших джерел фінансування, окрім сплати за житлово-комунальні по-
слуги та утримання будинку співвласниками багатоквартирних будин-
ків ЖК «Резиденція Ренесанс». 

Із метою забезпечення комфортних умов проживання для усіх меш-
канців будинку, у межах ЖК «Резиденція Ренесанс» було запрова-
джено низку правил, зокрема, щодо проведення ремонтних робіт, як 
компромісне рішення для захисту прав мешканців у цілому. На жаль, 
багато співвласників багатоквартирного будинку продемонстрували 
відверту незацікавленість у виконанні загальних правил проживання, 
систематично ігнорували як дотримання самих правил, так і звернення 
співробітників Управляючої компанії щодо цього, у результаті чого від-
повідальність за погіршення якості проживання інших співвласників 
будинку намагались завжди перекласти на Управляючу компанію, яка 
ніколи не мала серед переліку своїх обов’язків  та повноважень  вико-
нання функцій правоохоронного або карального органу.

В зв’язку з постійною та великою заборгованістю мешканців будин-
ку перед Управляючою компанією, і як наслідок, Управляюча компанія 
позбавлена фінансової можливості вчасних розрахунків з постачаль-
никами послуг та підрядними організаціями, виплат заробітних оплат.

На сьогоднішній день плата мешканців за утримання будинку та 
прибудинкової території та за спожиті комунальні послуги не покри-
ває фактичних витрат Управляючої компанії на належне утримання та 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку. 

Згідно з новими вимогами законодавства, у зв’язку з підвищенням 
вартості складових послуг (електрична енергія, холодне водопоста-
чання, мінімальна заробітна плата, вартість робіт та послуг підрядних 
організацій, зростанням ціни на природний газ), Управляюча компанія 
не має права та можливості в односторонньому порядку коригувати 
тарифи на житлово-комунальні послуги, а процес затвердження орга-
нами місцевого самоврядування нових тарифів на комунальні послуги 
є складним та довготривалим. Отримані збитки, у тому числі, у зв’язку 
з різницею в тарифах, Управляючій компанії не відшкодовуються.

Відповідно ст. 4,5 Закону України «Про особливості здійснення пра-
ва власності у багатоквартирному будинку» (далі – Закон №417) влас-
ники квартир та нежитлових приміщень є співвласниками спільного 
майна багатоквартирного будинку. Спільне майно багатоквартирного 
будинку є спільною сумісною власністю співвласників. Спільне майно 
багатоквартирного будинку – це приміщення загального користування 
(у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджу-
вальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше 
обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше 
одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і спо-
руди, які призначені для задоволення потреб співвласників багато-
квартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а та-
кож права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний 
будинок і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова те-
риторія (ст. 1 Закону №417).

Відповідно до ст. 7 Закону №417 співвласник багатоквартирного бу-
динку зобов’язаний забезпечувати належне утримання та належний 
санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна багато-
квартирного будинку, своєчасно сплачувати за спожиті житлово-ко-
мунальні послуги.

Відповідно до ст. 6, 9-10 Закону №417 співвласники мають право 
брати учать в управлінні багатоквартирним будинком особисто або че-
рез представника. Також за рішенням, прийнятим на зборах співвлас-
ників, усі або частина функцій із управління багатоквартирним будин-

ком можуть передаватися управителю, або всі функції – об’єднанню 
співвласників багатоквартирного будинку.

За умовами розірвання Договорів із виконавцями та постачальни-
ками послуг, ТОВ «НАШДІМ СЕРВІС» зобов’язане за місяць проінфор-
мувати усіх виконавців послуг офіційними листами щодо припинен-
ня дій договірних відносин та надання відповідних послуг. Отже, ТОВ 
«НАШДІМ СЕРВІС» буде направлено вищезазначені листи 01 липня 
2022 року.

У зв’язку з викладеним та відповідно до вимог чинного законодав-
ства, ініціативній групі від співвласників багатоквартирного будинку 
необхідно бути присутніми 01 серпня 2022 року о 09 год. 00 хв. за 
адресою: м. Київ, вул. Новоселицька, 7 для зняття контрольних показ-
ників засобів обліку та підписання реєстрів засобів обліку загально-
будинкових лічильників, електроенергії, теплової енергії та водопос-
тачання, а також для отримання списку боржників багатоквартирно-
го будинку. 

Залежно від обраної форми управління багатоквартирним будин-
ком, запрошуємо співвласників багатоквартирного будинку/обраного 
управителя/правління ОСББ – 01 серпня 2022 року о 10 год. 00 хв. за 
адресою: м. Київ, вул. Новоселицька, 7, для оформлення акта прийман-
ня-передачі будинку в управління співвласникам та передачі технічної 
документації на багатоквартирний будинок.

Ми впевнені, що у співвласників багатоквартирного будинку та ва-
ших представників знайдеться можливість організувати процес реалі-
зації поставлених завдань якісно та продуктивно і швидко отримати 
потрібний результат. У свою чергу, ТОВ «НАШДІМ СЕРВІС» гарантує 
всебічну необхідну для цього підтримку та супровід у рамках чинного 
законодавства та у межах своєї компетенції.

Неявка співвласників багатоквартирного будинку для зняття контроль-
них показників лічильників, неоформлення акта приймання-передачі бу-
динку в управління та неукладення договорів із виконавцями відповідних 
послуг не позбавляє виконавців послуг права на припинення їх надання.

Цей лист-оголошення розміщено Управляючою компанією на інформа-
ційних стендах у холі будинку, на офіційному сайті у вільному доступі, опу-
бліковано в офіційних друкованих засобах масової інформації. Враховуючи 
вищевикладене, Управляюча компанія вважає повідомленим кожного спів-
власника багатоквартирного будинку зі змістом даного листа.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 15 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +10 +15 +21 +26 Черкаська +9 +14 +22 +27
Житомирська + 7 +12 +19 +24 Кіровоградська +10 +15 +22 +27
Чернігівська +10 +15 +20 +25 Полтавська +10 +15 +22 +27
Сумська +9 +14 +21 +26 Дніпропетровська +12 +17 +23 +28
Закарпатська +8 +13 +22 +27 Одеська +14 +19 +24 +29
Рівненська +6 +11 +17 +22 Миколаївська +12 +17 +23 +28
Львівська +5 +10 +17 +22 Херсонська +15 +20 +24 +29
Івано-Франківська +6 +11 +17 +22 Запорізька +13 +18 +22 +27
Волинська +6 +11 +17 +22 Харківська +12 +17 +22 +27
Хмельницька +7 +12 +18 +23 Донецька +15 +20 +22 +27
Чернівецька +7 +12 +18 +23 Луганська +13 +18 +23 +28
Тернопільська +7 +12 +17 +22 Крим +17 +22 +25 +30
Вінницька +8 +13 +20 +25 Київ +13 +15 +23 +25

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

21..28
10..15

22..27
13..18

21..28
10..15

23..28
14..19

17..22
7..12

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Луговий Ілля Володимирович, 19.04.87 р.н., місце про-

живання: Донецька, обл., м. Горлівка, проспект Леніна, буд. 44А, згідно ст. 
133, 135, 297-5 КПКУ Вам необхідно з’явитись 17.06.2022р. о 10 год. до УС-
БУ у Вінницькій обл. (м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до слідчого Над-
токи С.В., тел. (0432)599234, для проведення процесуальних дій за Вашою 
участю, в тому числі: повідомлення про завершення досудового розсліду-
вання, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення 
копії обвинувального акту, реєстру матеріалів досудового розслідування у 
к/п № 22021020000000004 від 16.01.2021.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження відносно Штайнера Сергія Дмитровича обвинуваче-
ного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 
КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликається Штайнер 
Сергій Дмитрович. 14.11.1998 р.н., обвинувачений у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, яке відбудеть-
ся 17 червня 2022 року о 10-30 год. в приміщені Солом’янського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П.Шутова 1, каб.4, під головуван-
ням судді Приворот О.О.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Вважати недійсним свідоцтво про повну загальну середню освіту КВ 
№52052213 та додаток до нього АА №373197 виданий 17.07.2020 року Това-
риством з обмеженою відповідальністю «Центр дистанційної освіти «Дже-
рело» на ім’я Шейко Ольги Вадимівни, 
у зв’язку з втратою оригіналу.

Втрачено додаток до Диплома Москаленка Дмитра Олеговича  
№ 34824681 від 21.06.2008 року, виданий Київським Національним Уні-
верситетом імені Тараса Шевченка. Просимо вважати додаток таким, що є 
втраченим. У разі знаходження документу просимо звертатися за телефо-
ном моб. +380503337975.

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

їни повідомляємо, що 08.06.2022 у кримінальному проваджен-
ні, внесеному до ЄРДР 11.05.2022 за № 62022000000000251 за 
ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК Укра-
їни, повідомлено про підозру Архіпову Олександру Вячеславови-
чу, 08.03.1987 року народження, уродженцю с. Червона Україна 
Першотравневого району Донецької області, громадянину Укра-
їни, який зареєстрований за адресою: Донецька область, Маріу-
польський район, село Комишувате, вул. Комарова, 8д, про те, 
що він, будучи громадянином України, вчинив умисні дії на шко-
ду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, 
обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній без-
пеці України, а саме перейшов на бік ворога під час збройного 
конфлікту в умовах воєнного стану, тобто підозрюється у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 
КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст.ст. 133, 135, 2974 КПК України викликається 

підо зрюваний Архіпов Олександр Вячеславович, 08.03.1987 ро-
ку народження, який зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, Маріупольський район, село Комишувате, вул. Комарова, 
8д, на 14 год. 00 хв. 20.06.2022, на 14 год. 00 хв. 21.06.2022, на 14 
год. 00 хв. 22.06.2022 до Головного слідчого управління Держав-
ного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлю-
ри, 15, кабінет 304, тел. (044) 365 40 00 (внутрішній номер 2133), 
для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 62022000000000251 від 11.05.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, 
а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у даному 
кримінальному провадженні. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в 
ст.ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосу-
вання приводу та здійснення спеціального досудового розсліду-
вання.

Інформаційне повідомлення 
АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) по-
відомляє про внесення змін до:

1) Правил (договірних умов) обслуговування виплати заробітної плати та ін-
ших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі в АТ «УКРСИББАНК» (зі 
змінами), які розміщені для ознайомлення на сайті www.ukrsibbank.com та опу-
бліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 59 від 01.04.2011 р., з усіма наступними 
змінами та доповненнями ( далі — ПРАВИЛА 1)

2) Правил (договірних умов) надання послуги інтернет-еквайрингу АТ «УКР-
СИББАНК», які розміщені для ознайомлення на сайті www.ukrsibbank.com та опу-
бліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 194 від 20.10.2015 р., з усіма наступними 
змінами та доповненнями (далі – ПРАВИЛА 2);

3) Правил (договірних умов) відкриття та обслуговування банківського рахун-
ку та емісії корпоративних платіжних карток клієнтам АТ «УКРСИББАНК» (зі змі-
нами), які розміщені для ознайомлення на сайті www.ukrsibbank.com та опублі-
ковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 133 від 27.07.2012 р. з усіма наступними змі-
нами та доповненнями, (далі – ПРАВИЛА 3);

4) Правил (договірних умов) організації співробітництва АТ «УКРСИББАНК» з 
торговими організаціями щодо продажу споживачам продукції в магазинах тор-
гових організацій з оплатою продукції за рахунок кредитних коштів, що видава-
тимуться АТ «УКРСИББАНК», (зі змінами), які розміщені для ознайомлення на 
сайті www.ukrsibbank.com та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 101 від 
31.05.2016 р., (далі – ПРАВИЛА 4)

 (при спільному згадуванні далі – Правила; при окремій згадці далі – ПРАВИ-
ЛА 1 , ПРАВИЛА 2, ПРАВИЛА 3 або ПРАВИЛА 4 відповідно),

а саме:
1. По тексту ПРАВИЛ 1 викласти адресу сайту банку, що використовується:
- в термінах «Дата публікації змін до Правил», «Законодавство з принципом 

екстратериторіальності», «Тарифи» Розділу «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ-
СЯ В ПРАВИЛАХ», 

- в п.5.1 , 5.2. Розділу 5 
в наступній редакції: www.ukrsibbank.com/. 
2. По тексту ПРАВИЛ 2 викласти адресу сайту банку, що використовується:
- В термінах «Дата публікації змін до Правил», «Законодавство з принципом 

екстратериторіальності» Розділу «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРА-
ВИЛАХ»

- В пунктах 8.1, 8.2 Розділу 8
в наступній редакції: www.ukrsibbank.com/. 
3. По тексту ПРАВИЛ 3 викласти адресу сайту банку, що використовується: 
- в термінах «Дата публікації змін до Правил», «Законодавство з принципом 

екстратериторіальності», «Карткові ліміти», «Тарифи» Розділу «ТЕРМІНИ, ЩО 
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» 

- в п.7.1.2 Розділу 7
- в п.10.2 Розділу 10
- в п.12.1, 12.2. Розділу 12
- в п.8.1., 8.4.6 Розділу «Правила користування карткою»
 в наступній редакції: www.ukrsibbank.com/. 
- Виключити термін «Вклад» з Розділу «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ-

СЯ В ПРАВИЛАХ».
4. По тексту Правил 4 викласти адресу сайту банку, що використовується: 
- в термінах «Дата публікації змін до Правил», «Законодавство з принципом 

екстратериторіальності», «Розділу «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРА-
ВИЛАХ» 

- в п.10.1, 10.2 Розділу 10
в наступній редакції: www.ukrsibbank.com/
Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційно-

му друкованому виданні, а саме: з 14.06.2022 р. Датою початку дії змін до Пра-
вил є 14.06.2021 р.

Голова Правління Лоран ДЮПУШ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин Російської Федерації Ооржак Іван Буланович, 07.07.1996 ро-

ку народження, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Кримінального проце-
суального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 08, 09, або 10 липня 
2022 року об 11:00 год. до Чернігівської обласної прокуратури за адресою: 
м. Чернігів, вул. Князя Чорного, 9, тел-факс: (0462) 77-70-28 для вручення 
вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
проведення допиту вас як підозрюваного та здійснення інших процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні № 22022270000000032 від 17.05.2022 
за ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438 КК України.

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

Прокурор у кримінальному провадженні – 
прокурор відділу Чернігівської обласної прокуратури Сергій КРУПКО

Гражданин Российской Федерации Ооржак Иван Буланович, 07.07.1996 
года рождения, согласно требованиям в. ст. 133, 135 Уголовного процес-
суального кодекса Украины, Вам необходимо явиться 08, 09 или 10 ию-
ля 2022 года на 11:00 часов в Черниговскую областную прокуратуру по 
адресу: г. Чернигов, ул. Князя Черного, 9, тел-факс: (0462) 77-70-28 для 
вручения вам уведомления о подозрении в совершении уголовного пра-
вонарушения, проведния допроса вас как подозреваемого и осущест-
вление других процессуальных действий в уголовном производстве № 
22022270000000032 от 17.05.2022 за ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Согласно требованиям п. 9 ч. 1 ст. 137 Уголовного процессуального ко-
декса Украины в случае невозможности прибыть к следователю или про-
курору по вызову в указанное в повестке время вы обязаны заранее сооб-
щить о невозможности появления. Уважительные причины и последствия 
неприбытия человека по вызову изложены в ст. ст. 138, 139 Уголовного 
процессуального кодекса Украины.

Прокурор в уголовном производстве –
прокурор отдела Черниговской областной прокуратуры Сергей КРУПКО

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин Російської Федерації Шактар-оол Кежік-оол Олександрович, 

07.01.1994 року народження, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Кримі-
нального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 08, 09, 
або 10 липня 2022 року о 13:00 год. до Чернігівської обласної прокуратури 
за адресою: м. Чернігів, вул. Князя Чорного, 9, тел-факс: (0462) 77-70-28 
для вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, проведення допиту вас як підозрюваного та здійснення інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22022270000000032 від 
17.05.2022 за ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438 КК України.

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

Прокурор у кримінальному провадженні – 
прокурор відділу Чернігівської обласної прокуратури Сергій КРУПКО

Гражданин Российской Федерации Шактар-оол Кежик-оол Александро-
вич, 07.01.1994 года рождения, согласно требованиям в. ст. 133, 135 Уго-
ловного процессуального кодекса Украины, Вам необходимо явиться 08, 09 
или 10 июля 2022 года на 13:00 часов в Черниговскую областную проку-
ратуру по адресу: г. Чернигов, ул. Князя Черного, 9, тел-факс: (0462) 77-
70-28 для вручения вам уведомления о подозрении в совершении уголов-
ного правонарушения, проведния допроса вас как подозреваемого и осу-
ществление других процессуальных действий в уголовном производстве № 
22022270000000032 от 17.05.2022 за ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Согласно требованиям п. 9 ч. 1 ст. 137 Уголовного процессуального ко-
декса Украины в случае невозможности прибыть к следователю или про-
курору по вызову в указанное в повестке время вы обязаны заранее сооб-
щить о невозможности появления. Уважительные причины и последствия 
неприбытия человека по вызову изложены в ст. ст. 138, 139 Уголовного 
процессуального кодекса Украины.

Прокурор в уголовном производстве –
прокурор отдела Черниговской областной прокуратуры Сергей КРУПКО

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин Російської Федерації Чинан Чаян Олександрович, 24.06.1987 

року народження, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Кримінального про-
цесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 08, 09, або 10 лип-
ня 2022 року о 12:00 год. до Чернігівської обласної прокуратури за адресою: 
м. Чернігів, вул. Князя Чорного, 9, тел-факс: (0462) 77-70-28 для вручення 
вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
проведення допиту вас як підозрюваного та здійснення інших процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні № 22022270000000032 від 17.05.2022 
за ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438 КК України.

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

Прокурор у кримінальному провадженні – 
прокурор відділу Чернігівської обласної прокуратури Сергій КРУПКО

Гражданин Российской Федерации Чынан Чаян Александрович, 
24.06.1987 года рождения, согласно требованиям в. ст. 133, 135 Уголов-
ного процессуального кодекса Украины, Вам необходимо явиться 08, 09 
или 10 июля 2022 года на 12:00 часов в Черниговскую областную проку-
ратуру по адресу: г. Чернигов, ул. Князя Черного, 9, тел-факс: (0462) 77-
70-28 для вручения вам уведомления о подозрении в совершении уголов-
ного правонарушения, проведния допроса вас как подозреваемого и осу-
ществление других процессуальных действий в уголовном производстве № 
22022270000000032 от 17.05.2022 за ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Согласно требованиям п. 9 ч. 1 ст. 137 Уголовного процессуального ко-
декса Украины в случае невозможности прибыть к следователю или про-
курору по вызову в указанное в повестке время вы обязаны заранее сооб-
щить о невозможности появления. Уважительные причифны и последствия 
неприбытия человека по вызову изложены в ст. ст. 138, 139 Уголовного 
процессуального кодекса Украины.

Прокурор в уголовном производстве –
прокурор отдела Черниговской областной прокуратуры Сергей КРУПКО
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