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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ІРИНА ВЕРЕЩУК: 
«Ми знаємо про 

щонайменше  
350—400 тисяч  

людей, які б хотіли  
і за певних  
умов могли  

повернутися  
в Україну».

Електроенергія пішла 
в Європу

ЕКСПОРТ. Лише через три місяці після отримання енергетич-
ного безвізу почався експорт української електроенергії в Євро-
пу, зокрема в напрямку Румунії. Як повідомляє Укрінформ, про це 
вчора Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у телеграмі.

«Сьогодні з першої години ночі такий експорт пішов у напрям-
ку Румунії. Початковий обсяг становить 100 МВт. Енергетичний 
безвіз із ЄС, який запрацював у березні цього року, дає свій дуже 
осяжний та практичний результат. Лише за перший день держав-
не підприємство «Укренерго» заробило 10 мільйонів гривень на 
продажу доступу до міждержавного перетину», — зазначив глава 
уряду. За його словами, потенціал експорту української електро-
енергії в Європу становить до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держа-
ва зможе отримувати понад 70 мільярдів гривень на рік.

«Після перемоги України у війні це дасть змогу істотно збіль-
шити інвестиції в галузь та модернізувати її до найкращих євро-
пейських стандартів. Енергетика стане одним із драйверів віднов-
лення нашої економіки, як уже стала драйвером нашої інтеграції 
в ЄС», — переконаний Прем’єр-міністр.

1,3 млрд дол. 
гранту надійшло до держбюджету від 

США. Кошти підуть на оплату праці 
працівників держорганів та бюджетних 

закладів освіти

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Угода, яка прибирає бар’єри для наших 
перевізників, відкриває великі можливості для українських 
товарів

Віцепрем’єр-міністр про завдання допомогти нашим 
громадянам, яких росія примусово вивезла з окупованих 
територій
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«Урядовий кур’єр» 
аналізує тенденції 
поводження з вкладами 
у вітчизняних банках  
під час війни 

ГРОШІ

Як зробити поводження з 
відходами ефективнішим 
і безпечнішим для людей 
і природи, розглядаємо 
на прикладі Черкащини 6 

ДОКУМЕНТИ

Указ Президента України «Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 29 червня 2022 року «Про 
затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають 
значну економічну та політичну вагу в суспільному житті 
(олігархів), порядок його формування і ведення»

Релокація: плюс 34 бізнеси
ЕКОНОМІКА ВІЙНИ. На Рівненщину прибувають підприємці, експорт з області зростає

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр» 

Кавова компанія Royаl Life 
у Києві розпочала роботу  

2012-го. До війни тут  переробляли  
30 тонн сировини за місяць. У бе-
резні підприємство перемістило-
ся на Рівненщину. І не випадково 

— керівник його родом із селища 
Демидівка на Дубенщині. Разом з 
виробництвом переїхало четверо 
працівників із сім’ями. Залучи-
ли до роботи восьмеро місцевих 
жителів, створивши робочі місця. 
Однак оскільки попит на високо-
якісну каву перевищує пропози-
цію, уже нарощують потужності 

й мають плани на розширення до 
30 працівників.  

«Фірма спочатку продавала 
нові та вживані кавові машини, 
займалася ремонтом, сервісом та 
їх обслуговуванням. Потім запо-
чаткували власне виробництво 
кави. Та через війну змушені бу-
ли розпочати все з нуля. 

Нині підприємці шукають 
можливість дофінансування, 
щоб придбати обладнання для 
обсмажування кави. Порадив 
їм скористатися державною 
програмою підтримки релоко-
ваних підприємств. Це креди-
тування в державних банках 
під нульову ставку», — розпо-

відає начальник Рівненської 
військової адміністрації Віта-
лій Коваль, який побував на 
цьому виробничому майданчи-
ку. 

Він зазначає, що такі підпри-
ємства — хороший при-
клад того, як регіон отри-
мує економічну вигоду. 

Транспортний 
безвіз із ЄС  
почав діяти



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

ДОКУМЕНТИ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Конопліна Ми-
хайла Сергійовича, 20.04.1991 р.н. як обвинуваченого у кримінальному 
провадженні № 296/4375/21 по обвинуваченню у вчиненні криміналь-
ного правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 КК України, під го-
ловуванням судді Покатілова О.Б. у судове засідання, що призначене 
на 07 липня 2022 року о 09.30 год. в приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Собор-
ний 1, зал 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-

лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Габову Юлію 
Юріївну як обвинувачену у кримінальному провадженні № 296/133/17 
по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, під головуванням судді Покатілова О.Б. у судове 
засідання, що відбудеться 05 липня 2022 року о 14-00 год. в приміщен-
ні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний 1, зал №301-1.

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається на-

лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Гришко Олексій Андрійович, 15.08.2000 р.н.,  

у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам по-
відомляється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 62022050030000195 від 03.05.2022 у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу Укра-
їни, тобто у державній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому гро-
мадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній ціліснос-
ті та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та ін-
формаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період 
збройного конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Гришко Олексій Андрійович, 15.08.2000 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 04, 05 та 
06 липня 2022 року на 10:00 год. до Третього слідчого відділу (з дисло-
кацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бю-
ро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. 
Старокозацька, 52) для вручення вам повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК 
України та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 62022050030000195 від 03.05.2022 в якості підозрювано-
го. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викла-
дені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

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

відомляю, що 29.06.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до 
ЄРДР 16.04.2022 за № 62022080010000013 за ознаками вчинення зло-
чину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове по-
відомлення про підозру, згідно з яким, Жолоб Олександр Миколайо-
вич, 01.01.1983 року народження, проживає за адресою: Запорізька 
область, смт Приазовське, вул. Степова, буд. 25, будучи громадяни-
ном України вчинив умисні дії на шкоду суверенітетові, територіальній 
цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економіч-
ній чи інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в 
період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто підозрю-
ється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Жолоб Олександр Миколайович, 01.01.1983 р.н., адреса проживан-

ня: Запорізька область, смт Приазовське, вул. Степова, буд. 25, відпо-
відно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України, на 10 годину 06.07.2022, на 
10 годину 07.07.2022, на 10 годину 08.07.2022 Вам необхідно з’явитись 
до Запорізької обласної прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Матросова, 29а, для вручення письмового повідомлення про підо-
зру та допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні 
№62022080010000013 від 16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а та-
кож проведення інших слідчих та процесуальних дій.

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

відомляю, що 28.06.2022 у кримінальному провадженні, внесеному 
до ЄРДР 16.04.2022 за № 62022080010000013 за ознаками вчинен-
ня злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмо-
ве повідомлення про підозру, згідно з яким, Кириченко Дмитро Ва-
сильович, 07.03.1980 р.н., адреса проживання: вул. Щорса (Чарівна), 
буд. 17, смт Приазовське Запорізької області, будучи громадянином 
України вчинив умисні дії на шкоду суверенітетові, територіальній ці-
лісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економіч-
ній чи інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в 
період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто підозрю-
ється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Кириченко Дмитро Васильович, 07.03.1980 р.н., адреса проживан-

ня: вул. Щорса (Чарівна), буд. 17, смт Приазовське Запорізької об-
ласті, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України, на 10 годину 
05.07.2022, на 10 годину 06.07.2022, на 10 годину 07.07.2022 Вам не-
обхідно з’явитись до Запорізької обласної прокуратури за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а, для вручення письмового повідо-
млення про підозру та допиту в якості підозрюваного у кримінально-
му провадженні № 62022080010000013 від 16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 
КК України.

Повістка про виклик обвинуваченого в судове засідання 
На розгляді колегії суддів Вищого антикорупційного суду перебу-

вають матеріали кримінального провадження № 52015000000000016 
стосовно обвинувачення Корітка В’ячеслава Васильовича у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 
КК та Філіна Руслана Миколайовича у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 
КК (судова справа № 752/18921/17).

Стосовно обвинуваченого Корітка В’ячеслава Васильовича здійсню-
ється спеціальне судове провадження.

З урахуванням зазначеного, Вищий антикорупційний суд викликає 
Корітка В’ячеслава Васильовича, 11 вересня 1968 року народження, 
уродженця м. Торез Донецької області, який зареєстрований та про-
живає за адресою: м. Донецьк, вул. Восточна, 7, кв. 29, як обвинува-
ченого для участі у судових засіданнях в кримінальному провадженні 
№ 52015000000000016, що відбудуться 05 липня 2022 року о 13 годи-
ні 00 хвилин, 07 липня 2022 року о 13 годині 00 хвилин, 18 липня 2022 
року о 08 годині 00 хвилин, 20 липня 2022 року о 12 годині 00 хви-
лин, та 28 липня 2022 року о 13 годині 00 хвилин в приміщенні суду, за 
адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 41.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінально-
го провадження здійснюватиметься за його відсутності. 

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є обставини, за-
значені в статті 138 КПК.

Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя В.В. Маслов

Оголошення про виклик до суду
В провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду у скла-

ді головуючого судді: Федорова О.В. суддів: Шкодіна Я.В., Задорож-
ної Л.І. надійшов обвинувальний акт із реєстром матеріалів досудового 
розслідування (справа № 991/6462/21, провадження №1-кп/991/52/21) 
у кримінальному провадженні № 42014200350000045 від 18 листопа-
да 2014, за обвинуваченням Квіреля (Шилкова)Андрія Олександрови-
ча у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, 
ч.2 ст.15 ч.2 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 26.01.2022 року поста-
новлено здійснювати спеціальне судове провадження у кримінально-
му провадженні за обвинуваченням Квіреля (Шилкова) Андрія Олек-
сандровича, який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених 
ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 15 ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.Ухвалою суду 
від 16.02.2022 вказане кримінальне провадження призначено до судо-
вого розгляду.

У зв’язку з чим викликається Квірель (Шилков) Андрій Олександро-
вич, 11 лютого 1982 року народження, громадянина України, уродже-
нець м. Охтирка, Сумської області, який зареєстрований за адресою: 
Сумська область, м. Охтирка, пров. Штагера, 14, який обвинувачуєть-
ся у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191,  
ч. 2 ст. 366 КК України, в судові засідання, які відбудуться 06.07.2022 р. 
о 08:00, 08.07.2022 р. о 10:00, 03.08.2022 о 12:00 у приміщенні Вищого 
антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головую-
чий суддя: Федоров О.В., судді: Шкодін Я.В., Задорожна Л.І.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Нестеренко Олександр Олександрович, 13.01.1978 року народжен-

ня, громадянин України, уродженець РФ, зареєстрований у м. Ровень-
ки Луганської області, вул. 30 років Перемоги, буд. 17, кв. 11, на підста-
ві ст.ст. 111, 133, 135, 278 КПК України, Вам у кримінальному прова-
дженні № 22022140000000065 від 28.04.2022 повідомляється про підо-
зру в участі у незаконних збройних формуваннях терористичної органі-
зації «Луганська народна республіка», тобто у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3.

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визна-
чені зокрема ст. 42 КПК України, ст.ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Консти-
туції України.

Повний текст оголошення про підозру розміщується на веб-сайті 
Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та ві-
домості про здійснення спеціального досудового розслідування» за по-
силанням https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-ta-
povistki-pro-viklik-nesterenku-oo-na-4072022-5072022-6072022.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Нестеренко Олександр Олександрович, 13.01.1978 ро-

ку народження, громадянин України, уродженець РФ, зареєстрований у 
м. Ровеньки Луганської області, вул. 30 років Перемоги, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 04, 05 
та 06 липня 2022 року об 11 год. 00 хв. до старшого слідчого в ОВС слід-
чого відділу УСБУ у Львівській області майора юстиції Вавричука Н.Я. 
(м. Львів, вул. С. Бандери, 1, каб. № 115) для вручення Вам повідомлен-
ня про підозру та проведення Вашого допиту в якості підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 22022140000000065 від 28.04.2022, за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.

16.06.2022 Національний банк України прийняв рішення про  

виключення з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів  

ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СТРАХОВИЙ БРОКЕР «АНГЕЛІУС» 

(ЄДРПОУ 30496176) на підставі заяви страхового брокера.

ОГОЛОШЕННЯ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 червня 2022 р. № 732 
Київ

Про оптимізацію системи  
центральних державних архівів

Відповідно до частини першої статті 25 Закону України «Про Національний 
архівний фонд та архівні установи» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити:
Центральний державний архів громадських об’єднань та україніки у резуль-

таті злиття Центрального державного архіву громадських об’єднань України та 
Центрального державного архіву зарубіжної україніки;

Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів у результаті 
злиття Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пше-
ничного та Центрального державного електронного архіву України.

2. Установити, що: 
центральні державні архіви, що реорганізуються у результаті злиття згідно з 

пунктом 1 цієї постанови, продовжують здійснювати повноваження та функції, 
покладені на них, до утворення згідно із зазначеним пунктом центральних дер-
жавних архівів, яким передаються їх повноваження та функції; 

центральні державні архіви, що утворюються згідно з пунктом 1 цієї поста-
нови, є правонаступниками центральних державних архівів, що реорганізують-
ся у результаті злиття згідно із зазначеним пунктом;

реорганізація, утворення та подальше функціонування центральних держав-
них архівів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, здійснюються в межах видат-
ків, передбачених Державній архівній службі в Державному бюджеті України 
на відповідний рік.

3. Державній архівній службі забезпечити:
утворення комісій з проведення реорганізації центральних державних архі-

вів, що реорганізуються згідно з пунктом 1 цієї постанови;
здійснення заходів щодо реорганізації та утворення центральних державних 

архівів, що реорганізуються та утворюються згідно з пунктом 1 цієї постанови.
4. Міністерству юстиції затвердити у двомісячний строк положення про цен-

тральні державні архіви, що утворюються згідно з пунктом 1 цієї постанови.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 червня 2022 р. № 521-р 
Київ

Про призначення члена наглядової ради  
Державного концерну «Укроборонпром»

Відповідно до статті 5 Закону України «Про особливості управління об’єкта-
ми державної власності в оборонно-промисловому комплексі» призначити чле-
ном наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» Можного Оле-
га Валерійовича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 28 червня 2022 р. № 524-р 

Київ

Про звільнення Сеніка Д. Ю. з посади 
заступника Міністра закордонних справ 
України з питань цифрового розвитку,  

цифрових трансформацій і цифровізації
Звільнити Сеніка Дмитра Юрійовича з посади заступника Міністра закордон-

них справ України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 
цифровізації 5 липня 2022 р. у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 28 червня 2022 р. № 525-р 

Київ

Про призначення Янчука М. О. 
заступником Міністра з питань реінтеграції  

тимчасово окупованих територій України  
з питань європейської інтеграції 

Призначити Янчука Михайла Олександровича заступником Міністра з пи-
тань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європей-
ської інтеграції.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 червня 2022 р. № 526-р 
Київ

Про звільнення Дегнери І. А. 
з посади першого заступника Голови 

Державної служби України з питань праці
Звільнити Дегнеру Ігоря Анатолійовича з посади першого заступника Голови 

Державної служби України з питань праці у зв’язку з переходом на іншу роботу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 28 червня 2022 р. № 527-р 

Київ

Про призначення Дегнери І. А. 
Головою Державної служби України  

з питань праці 
Призначити Дегнеру Ігоря Анатолійовича Головою Державної служби 

України з питань праці з дати початку фактичного виконання ним посадових 
обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєн-
ного стану з оплатою праці відповідно до законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 28 червня 2022 р. № 528-р 

Київ

Про призначення Сотника Ю. П.  
першим заступником Голови Державного  

агентства лісових ресурсів України 
Призначити Сотника Юрія Петровича першим заступником Голови Держав-

ного агентства лісових ресурсів України з дати початку фактичного виконання 
ним посадових обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи 
скасування воєнного стану з оплатою праці відповідно до законодавства, вста-
новивши випробування строком на три місяці.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Втрачені (знищенні під час бойових дій) свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти серія КВ номер 52490001 та додаток до свідоцтва про здо-
буття базової середньої освіти серія СЯ номер 792840, видані спеціалізова-
ною школою номер 200 Святошинського району м. Києва 03 червня 2021р. 
на ім’я Столярчук Катерина Володимирівна вважати недійсними.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

22.06.2022                            м. Київ                          № 441

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 червня 2022 року
за № 689/38025

Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів  
на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень 
органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)»  НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів заліз-
ничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги, затверджених наказом Міністерства транспорту та 
зв’язку України від 26 березня 2009 року № 317, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 квітня 2009 року  
за № 341/16357 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 22 березня 2019 року № 205) (зі змінами), ви-
клавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Управлінню залізничного транспорту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юс-
тиції України в установленому порядку.

3. Сектору зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфра-
структури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Шкуракова В.

Міністр      Олександр КУБРАКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
від 29 березня 2009 року № 317
(у редакції наказу Міністерства інфраструктури України
від 22.06.2022  № 441)

КОЕФІЦІЄНТИ,  
що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом  

у межах України та пов’язані з ними послуги

№ п/п Найменування вантажу, по-
слуги

Код вантажу згідно з Єдиною тарифно-статистичною номенклату-
рою вантажів

Коефіцієнти з 
дня офіційного 
опублікування

1 2 3 4
1 Вантажі 1-го тарифного класу 044, 082, 101 - 103, 141, 142, 161, 181, 182, 191, 231 (крім 231072), 

232 (крім 232253, 232272, 232395, 232408, 232412, 232427, 232431, 
232446, 232450, 232465, 232472), 234 (крім 234047), 241 (крім 
241464, 241479), 242 (крім 242128), 245, 253, 281, 291, 301, 304, 431 
- 436, 485483, 485661, 487169, 488049, 488161, 488392, 542072 (в 
універсальних вагонах), 692

4,083

2 Вантажі 2-го тарифного класу 011 - 018, 021, 022, 024, 041 - 043, 051 - 053, 061 - 063, 071, 073, 
074, 078, 081, 091 - 093, 111, 112, 123, 124, 126, 151 - 153, 171, 201, 
221 - 225, 226021, 233, 243, 244, 246, 251, 254, 255, 263, 264, 292, 
302, 303, 381087 - легкові автомобілі у спеціалізованих вагонах для 
перевезення легкових автомобілів, 474, 481, 482146, 488477, 505, 
515091, 541, 542 (крім 542072 в універсальних вагонах), 563, 564, 
571, 595, 601, 602, 662, 693 (крім 693157 з провідниками), 694, 
711035, 724, рейки (321) та частини залізничного рухомого складу і 
верхньої будови колії (414), які перевозяться на адресу підприємств 
залізничного транспорту

4,729

3 Продукти харчування 501-504, 511-514, 521, 551-556, 561, 562, 572, 573, 581-584 3,307
4 Вантажі 3-го тарифного класу 023, 031, 054, 072, 075-077, 094, 121, 122, 125, 127, 131-133, 211-

215, 226069, 226106, 252, 256, 261, 262, 265-268, 311-316, 321 (крім 
рейок, які перевозяться на адресу підприємств залізничного тран-
спорту), 322-324, 331-333, 351, 361, 362, 371, 381 (крім 381087 - 
легкові автомобілі у спеціалізованих вагонах для перевезення лег-
кових автомобілів), 391 (крім 391159, 391464, 391479, 391483, 
391498), 401-405, 411-413, 414 (крім тих, які перевозяться на адре-
су підприємств залізничного транспорту), 415-418, 421 (крім вказа-
них у пункті 9 цих Коефіцієнтів та 421212*), 422, 423, 441-443, 451-
454, 461-467, 471-473, 475, 482-485 (крім 482146, 485483, 485661), 
486, 487 (крім 487169), 488 (крім 488049, 488161, 488392, 488477), 
489, 515 (крім 515091), 516, 517, 574, 591-594, 611, 621-626, 631-
635, 641, 651-654, 661, 671, 681-685, 711-713 (крім 711035, 711073, 
711374), 721-723, 725, 726, 731, 732, 741, 742, 751-758

6,327

5 Вантажі у середньотоннажних 
контейнерах та порожні се-
редньотоннажні контейнери

усі коди, 391159, 391464, 391479, 391483, 391498 4,112

6 Порожні великотоннажні кон-
тейнери перевізника у влас-
них вагонах та власних переві-
зника (тарифна схема 14.1)

391479, 391483 3,205

7 Вантажі у великотоннажних 
контейнерах та порожні вели-
котоннажні контейнери

усі коди, 391159, 391464, 391479, 391483, 391498 3,082

8 Щебінь та баласт (щебінь) для 
доріг, перліт, пісок, гранвідсів, 
шлаки, зола, сіль, концентрат 
мінеральний «Галіт»

231072, 232253, 232272, 232395, 232408, 232412, 232427, 232431, 
232446, 232450, 232465, 232472, 234047, 235, 236, 241464, 241479, 
242128, 271, 341, 531

2,882

9 Порожні вагони (421034, 
421180, 421195, 421208) пе-
ревізника, власні перевізника, 
власні та орендовані (плата за 
перевезення яких визначаєть-
ся за тарифними схемами 14 
та 17), вагони з провідниками 
(421161, 693157)

з-під вивантаження вантажів 1-го тарифного класу, 2-го тарифного 
класу, щебеню та баласту (щебеню) для доріг, перліту, піску, гран-
відсіву, шлаків, золи, солі та концентрату мінерального «Галіт», про-
дуктів харчування та енергетичних газів під наступне навантаження 
або під накопичення вагонів для наступного навантаження та з на-
копичення вагонів з-під вивантаження цих вантажів під наступне на-
вантаження; рефрижераторні вагони та криті, переобладнані з реф-
рижераторних вагонів, фітингові платформи, вагони для переве-
зення легкових автомобілів та контрейлерних перевезень (усі пере-
везення)

3,205

з-під вивантаження вантажів 3-го тарифного класу під наступне на-
вантаження або під накопичення вагонів для наступного наванта-
ження та з накопичення вагонів з-під вивантаження цих вантажів під 
наступне навантаження; з провідниками; в (із) ремонт(у); пересилка 
після вивантаження на промивання, пропарку, дезінсекцію та дезін-
фекцію; в інших випадках

5,139

10 Енергетичні гази 226 (крім 226021, 226069, 226106), 711073, 711374 4,418
11 Домашні речі 691 1,285
12 Швидкопсувні вантажі та ла-

текс, що перевозяться у реф-
рижераторних секціях

041-043, 051-053, 563, 564, 571, 574, 591-595, 601, 602, 451078, 
451082

6,327

041-043, 051-053, 563, 564, 571, 574, 591-595, 601, 602, 451078, 
451082 у вагонах Укррефтрансу

3,082

13 Швидкопсувні вантажі, що пе-
ревозяться у рефрижератор-
них секціях

551-555, 561, 572, 573, 581-584 5,085

551-555, 561, 572, 573, 581-584 у вагонах Укррефтрансу 2,484
14 Вантажі у рефконтейнерах, 

що перевозяться на зчепах з 
дизель-генератором

усі коди 3,082

15 Негабаритні вантажі 5,139
16 Контрейлерні відправки 5,139
17 Спеціальні вантажі 5,139
18 Військові вантажі (тарифна 

схема 15)
4,675

19 Проїзд провідників (тарифна 
схема 16), тарифи, плати та 
збори, що вказані в розділах II 
і III Збірника тарифів

5,139

20 Плата за користування вагона-
ми та контейнерами, що вка-
зана в розділі V Збірника та-
рифів 

5,139

* Для коду 421212 застосовується коефіцієнт, який встановлений для вантажу, що потребує прикриття.

Міністр інфраструктури України     Олександр КУБРАКОВ

«22» червня 2022 року
Надруковано в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» № 50/1 від 29.06.2022 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної інспекції

архітектури та містобудування України

Кривонос С.Ю.

________________________________

28 червня  2022 р.

 
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

СЕКТОРАЛЬНИЙ ПЛАН
державного ринкового нагляду на 2022 рік

1) план здійснення ринкового нагляду

Порядко-
вий но-

мер

Наймену-
вання виду 
продукції

Строк 
прове-
дення

Найменування 
нормативно-пра-
вового акта, дія 

якого поширюєть-
ся на відповідний 

вид продукції

Спільні 
перевір-

ки*

Поштова адреса, 
контактний телефон, 
адреса електронної 
пошти відповідно-

го органу ринкового 
нагляду

1 2 3 4 5 6

1 Будівельні 
вироби

2022 рік Постанова Кабіне-
ту Міністрів Укра-
їни від 20 грудня 
2006 р.  
№ 1764 «Про за-
твердження Тех-
нічного регламен-
ту будівельних ви-
робів, будівель і 
споруд»

Державна інспекція 
архітектури та місто-
будування України,
01133,
м. Київ,
б-р Лесі Україн-
ки, 26,
044-357-50-75, 
office@diam.gov.ua

2)план здійснення контролю продукції

№ з/п

Найменування 
виду продукції 
(марка(модель, 
артикул, моди-
фікація), пар-

тія, серія)

Код товару 
згідно 3  

УКТЗЕД**

Строк про-
ведення

Найменуван-
ня норма-

тивно- пра-
вового акта, 
дія якого по-
ширюється 
на відповід-
ний вид про-

дукції

Орган ринкового 
нагляду, до сфе-
ри відповідаль-

ності якого нале-
жить продукція

1 2 3 4 5 6

1.

Вироби з це-
менту, бетону 
або штучного 
каменю, армо-
вані чи неармо-
вані: елемен-
ти збірні для 
будівництва, 
включаючи
житлове

6810910000 2022 рік

Постано-
ва Кабіне-
ту Міністрів 
України від 
20 грудня 
2006 р.  
№ 1764 «Про 
затверджен-
ня Технічно-
го регламен-
ту будівель-
них виро-
бів, будівель 
і споруд»

Державна інспек-
ція архітектури та 
містобудування 
України,
01133,
м. Київ,
б-р Лесі Україн-
ки, 26,
044-357-50-75

__________
* Графа заповнюється у разі потреби. 
**Коди Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяль-

ності (УКТ ЗЕД) наводяться у цьому Переліку довідково. Основною під-
ставою для застосування до товарів обмежень щодо їх переміщення че-
рез митний кордон України є відповідність таких товарів найменуванню та 
опису, наведеному у відповідних нормативно-правових актах.

Соснівський районний суд м. Чер-

каси викликає в судове засідання як 

обвинуваченого Ткачука Володими-

ра Петровича, 22.04.1976 року наро-

дження, уродженця с. Тинівка Жаш-

ківського району Черкаської облас-

ті, зареєстрованого: вул. Леніна, буд. 

101, м. Жашків Черкаської області.

Судове засідання відбудеться 8 

липня 2022 року о 10 год. 00 хв. у 

приміщенні суду за адресою: м. Чер-

каси, вул. Гоголя, 316, каб. 237.

Суддя О.І. Кончина

Соснівський районний суд м. Чер-
каси викликає в судове засідання як 
обвинуваченого Терещенка Євгена 
Олександровича, 19.05.1990 року на-
родження, уродженця смт Комісарів-
ка Перевальського району Луганської 
області, зареєстрованого та фактич-
но проживаючого: вул. Гоголя, буд. 9, 
кв. 6, смт Комісарівка Перевальсько-
го району Луганської області

Судове засідання відбудеться 8 
липня 2022 року о 10 год. 30 хв. у 
приміщенні суду за адресою: м. Чер-
каси, вул. Гоголя, 316, каб. 237.

Суддя О.І. Кончина

Корольовський районний суд  
м. Житомира викликає Веселова Ан-
тона Петровича, 21.09.1987 р.н., уро-
дженця м. Донецьк, зареєстровано-
го за адресою: Донецька обл., м. Вуг-
ледар, вул. 13-ти Десантників, 33,  
кв. 40, як обвинуваченого у кримі-
нальному провадженні №296/1291/22 
1-кп/296/574/22 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 
ст. 260 КК України, в підготовче судо-
ве засідання під головуванням судді 
Аксьонова В.Є., яке призначено на 5 
липня 2022 року о 09 год. 00 хв. та на 
2 серпня 2022 р. о 09 год. 00 хв. у при-
міщенні Корольовського районного 
суду м. Житомира за адресою: м. Жи-
томир, майдан Соборний, 1, каб.106.

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає  Бурлаку Олександра Максимовича, 
18.02.1977 р.н., уродженця м. Бердичева Житомир-
ської області, як обвинуваченого у кримінальному 
провадженні № 296/1955/16-к за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, в судове засідання під головуванням суд-
ді Аксьонова В.Є., яке призначено на 8 липня 2022р.  
о 10 год. 00 хв. у приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний, 1, каб.106.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’яз-
кова.

Суддя В.Є. Аксьонов 

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Петрикова Андрія Вікторовича, 20.06.1984 р.н., 
як обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні № 296/3045/21 по обвинуваченню у вчиненні кри-
мінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, під головуванням судді Покаті-
лова О.Б. у судове засідання, що відбудеться 8 липня 
2022 року о 14.00 год. у приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адресою: м. Жи-
томир, майдан Соборний, 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’яз-
кова.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Титаренка Романа Павловича, 03.03.1988 
р.н. як обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні № 296/8416/21 по обвинуваченню у вчиненні кри-
мінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст. 
260 КК України, під головуванням судді Покатіло-
ва О.Б. в судове засідання, що відбудеться 08 липня 
2022 року о 15.00 год. в приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адресою: м. Жи-
томир, майдан Соборний 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Ткаченка Сергія Сергійовича, 06.06.1991 р.н. 
як обвинуваченого у кримінальному провадженні 
№ 296/5062/21 по обвинуваченню у вчиненні кримі-
нального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст. 
260 КК України, під головуванням судді Покатіло-
ва О.Б. у судове засідання, що відбудеться 08 липня 
2022 року о 09-30 год. в приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адресою: м. Жи-
томир, майдан Соборний 1, зал № 301-1. Явка обви-
нуваченого в судове засідання обов’язкова.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Корольовський районний 
суд м. Житомира викликає Мо-
сквіна Михайла Михайловича, 
15.09.1992 р.н., уродженця м. Ки-
єва, зареєстрованого за адресою 
Донецька обл., м. Макіївка, вул. 
Орджонікідзе, 57, кв.12, як обви-
нуваченого у кримінальному про-
вадженні № 296/6241/19 за ч. 
1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 КК Украї-
ни, в підготовче судове засідання  
під головуванням судді Аксьоно-
ва В.Є., яке призначено на 08 лип-
ня 2022 року на 09 год. 00 хв. у 
приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за 
адресою м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, каб.106.

Явка обвинуваченого в судове 
засідання обов’язкова.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Подоляка Юрій Іванович, 21.02.1975 року народження, відпо-

відно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуально-
го кодексу України (далі — КПК України) викликається на 10 год. 
00 хв. 6, 7, 8 липня 2022 року до старшого слідчого в ОВС слідчого 
управління ГУНП в Сумській області Гармаша Артема, за адресою:  
м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 23, кабінет 818, тел. 
+380661174830, поштова скринька: gaskms21011988@gmail.com, для 
участі у проведенні допиту як підозрюваного у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 КК України, а також 
проведенні інших процесуальних дій у межах кримінального прова-
дження  № 12022200000000052 від 09.04.2022.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний 
зобов’язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого 
судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений 
строк — заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в стат-
тях 138, 139 КПК України, у тому числі, можливість застосування при-
воду та здійснення спеціального досудового розслідування. 
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ВДЕНЬ

ВНОЧІ
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27..32
15..20

27..32
15..20

температура

ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 2 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +12 +17 +27 +32 Черкаська +12 +17 +27 +32
Житомирська +14 +19 +27 +32 Кіровоградська +12 +17 +27 +32
Чернігівська +11 +16 +25 +30 Полтавська +11 +16 +24 +29
Сумська +10 +15 +24 +29 Дніпропетровська +11 +16 +25 +30
Закарпатська +17 +22 +27 +32 Одеська +15 +20 +27 +32
Рівненська +14 +19 +27 +32 Миколаївська +13 +18 +27 +32
Львівська +15 +20 +25 +30 Херсонська +15 +20 +27 +32
Івано-Франківська +15 +20 +24 +29 Запорізька +14 +19 +25 +30
Волинська +15 +20 +27 +32 Харківська +9 +14 +23 +28
Хмельницька +15 +20 +28 +33 Донецька +11 +16 +23 +28
Чернівецька +14 +19 +28 +33 Луганська +9 +14 +23 +28
Тернопільська +15 +20 +27 +32 Крим +16 +21 +24 +29
Вінницька +14 +19 +28 +33 Київ +15 +17 +29 +31

Укргiдрометцентр

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Рудницька Ю.В. відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про пі
дозру Барабашу С.Д., Ляшенку О.А., Ляшенку Д.М., Верічу  Д.М., у кримінальному провадженні № 12022000000000217 від 16.02.2022 про те, що вони пі
дозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 1 ст. 111 КК України – державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та 
недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, а саме перехід на бік ворога в період збройного конфлікту (в 
редакції Закону № 1689VII від 07.10.2014);

ч. 1 ст. 2583 КК України – участь у терористичній організації (в редакції Закону № 2258VI від 18.05.2010);
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України – віддання наказу щодо жорстокого поводження з цивільним населенням та вигнання цивільного населення для при

мусових робіт, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Рудницька Ю.В. відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про пі

дозру Соболеву Сергію Миколайовичу, 11.07.1977 року народження, уродженцю м. Горлівка, Донецької області, громадянину України, місце проживан
ня: м. Горлівка, вул. Данченко, буд. 14, кв. 41, Донецької області, у кримінальному провадженні № 12022000000000217 від 16.02.2022 про те, що він підо
зрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України – державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином 
України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, 
а саме перехід на бік ворога в період збройного конфлікту (в редакції Закону № 1689VII від 07.10.2014);

ч. 1 ст. 2583 КК України – участь у терористичній організації (в редакції Закону № 2258VI від 18.05.2010);
ч. 1 ст. 438 КК України – жорстоке поводження з цивільним населенням.
Повний текст повідомлення про підозру та текст повістки про виклик підозрюваних Барабаша С.Д., Ляшенка О.А., Ляшенка Д.М., Веріча Д.М., Соболева 

С.М., розміщуватиметься на вебсайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового 
розслідування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistkiprovikliktavidomostiprozdijsnennyaspecialnogodosudovogorozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Ляшенка Олександра Анатолійовича, 11.08.1978 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу 

України (далі – КПК України) викликається на «10» год. «00» хв. «7», «8», «11», липня 2022 року до прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Руд
ницької Юлії Вікторівни за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1411Б, тел. (044)2802603 для участі у проведенні допиту як підозрюваного у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 2583, ч. 2 ч. 1 ст. 438 КК України, а також проведенні інших процесуальних дій у 
межах кримінального провадження  № 12022000000000217 від 16.02.2022.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Ляшенка Дмитра Миколайовича, 11.07.1986 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України 

(далі – КПК України) викликається на «18» год. «00» хв. «7», «8», «11», липня 2022 року до прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Рудницької 
Юлії Вікторівни за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1411Б, тел. (044)2802603 для участі у проведенні допиту як підозрюваного у вчинен
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 2583, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, а також проведенні інших процесуальних дій у 
межах кримінального провадження № 12022000000000217 від 16.02.2022.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Барабаша Сергія Дмитровича, 13.03.1985 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України (да

лі – КПК України) викликається на «14» год. «00» хв. «7», «8», «11», липня 2022 року до прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Рудницької Юлії 
Вікторівни за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1411Б, тел. (044)2802603 для участі у проведенні допиту як підозрюваного у вчиненні кри
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 2583, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, а також проведенні інших процесуальних дій у ме
жах кримінального провадження № 12022000000000217 від 16.02.2022.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Веріча Дмитра Миколайовича, 18.10.1975 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України 

(далі – КПК України) викликається на «14» год. «00» хв. «7», «8», «11», липня 2022 року до прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Рудницької 
Юлії Вікторівни за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1411Б, тел. (044)2802603 для участі у проведенні допиту як підозрюваного у вчинен
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 2583, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, а також проведенні інших процесуальних дій у 
межах кримінального провадження № 12022000000000217 від 16.02.2022.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Соболева Сергія Миколайовича, 11.07.1977 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України 

(далі – КПК України) викликається на «12» год. «00» хв. «7», «8», «11», липня 2022 року до прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Рудницької 
Юлії Вікторівни за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1411Б, тел. (044)2802603 для участі у проведенні допиту як підозрюваного у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 2583, ч. 1 ст. 438 КК України, а також проведенні інших процесуальних дій у межах кри
мінального провадження № 12022000000000217 від 16.02.2022.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ЗМІНУ РАНІШЕ ПОВІДОМЛЕНОЇ ПІДОЗРИ

Відповідно до ст.ст. 111112, 276279 та Глави 11 КПК України 
громадянин України Мінченков Дмитро Вадимович, 11.03.1997 р.н.,  
адреса проживання: Луганська обл., Щастинський рн, смт Стани
ця Луганська, вул. 5лінія, 46/11, повідомляється зміну раніше по
відомленої підозри від 28.06.2022 у кримінальному проваджен
ні № 42022130000000042, згідно якого Мінченков Д.В. підозрю
ється у державній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому гро
мадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній ці
лісності та недоторканості, обороноздатності, державній, еконо
мічній та інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік 
ворога в умовах воєнного стану, тобто кримінального правопо
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції зако
ну від 05.04.2001).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Мінченков Дмитро Вадимович, 11.03.1997 р.н., адреса прожи

вання: Луганська обл., Щастинський рн, смт Станиця Луганська, 
вул. 5лінія, 46/11, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК Украї
ни, Вам необхідно з’явитись на 10 год. 30 хв. 08.07.2022 до стар
шого слідчого Головного слідчого управління Державного бю
ро розслідувань Лакомського Івана Ярославовича за адресою:  
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет 306, тел. (044) 3654000 
для допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 42022130000000042 за ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції зако
ну від 05.04.2001).

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є: затри
мання, тримання під вартою, відбування покарання; обмеження 
свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 
обставини непереборної сили; відсутність особи у місці проживан
ня протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі то
що; тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я 
у зв’язку з лікуванням за умови неможливості тимчасово зали
шити цей заклад; смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших 
близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; несвоєчасне 
одержання повістки про виклик; інші обставини, які об’єктивно 
унеможливлюють з’явлення особи на виклик. Якщо підозрюва
ний, який був у встановленому законом порядку викликаний, не 
з’явився без поважних причин або не повідомив про причини сво
го неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у роз
мірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у ви
падку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 роз
мірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на ви
клик слідчого судді, суду.

Оголошення про виклик до суду

В провадженні головуючого судді Вищого антикорупційно

го суду Федорова О.В. перебуває об’єднане кримінальне прова

дження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 

№ 32016100000000003 та № 52016000000000370 за обвинувачен

ням Коваля О.Ю., у вчиненні кримінальних правопорушень, пе

редбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК Укра

їни, Кравченка Р.В., у вчиненні кримінальних правопорушень, пе

редбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК Укра

їни, Добриловської О.А., у вчиненні кримінальних правопорушень, 

передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, Со

колова Д.Д., у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче

них ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, Про

копця О.В., у вчиненні кримінального правопорушення, передба

ченого ч. 1 ст. 366 КК України, Левченка В.М., у вчиненні кримі

нальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 

ст. 191 КК України. «

09.08.2021 року ухвалою суду було призначено судовий роз

гляд в даному кримінальному провадженні. Наступні судові засі

дання призначено на 6 липня 2022 року о 1000 год., 27 липня 

2022 року о 1200 год., 17 серпня 2022 року о 1200 год. у при

міщенні Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, про

спект Перемоги, 41. У зв’язку з чим викликається Левченко Вадим 

Миколайович, 4 червня 1967 року народження, останнє відоме 

місце проживання якого за адресою: 65049, м. Одеса, вул. Обіль

на, 46, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопо

рушень передбаченихч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191КК Укра

їни, в судові засідання, які відбудуться 6 липня 2022 року на  

1000 год., 27 липня 2022 року на 1200 год., 17 серпня 2022 ро

ку на 1200 год. у приміщенні Вищого антикорупційного суду (міс

то Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Федоров О.В., 
судді: Шкодін Я.В., Задорожна Л.І.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масо

вої інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обви

нувачений вважається належним чином ознайомленим з її зміс

том.

Оголошення про виклик до суду
В провадженні головуючого судді Вищого антикорупційного суду Федорова О.В. перебу

ває об’єднане кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 32016100000000003 та № 52016000000000370 за обвинуваченням Коваля О.Ю., у вчиненні кри
мінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК України, 
Кравченка Р.В., у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 
ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, Добриловської О.А., у вчиненні кримінальних правопорушень, перед
бачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, Соколова Д.Д., у вчиненні кримінальних пра
вопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, Прокопця О.В., 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, Левченка В.М., у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.»

09.08.2021 року ухвалою суду було призначено судовий розгляд в даному кримінальному про
вадженні. Наступні дати судового засідання призначено на 6 липня 2022 року о 1000 год., 27 лип
ня 2022 року о 1200 год., 17 серпня 2022 року о 1200 год. у приміщенні Вищого антикорупційно
го суду за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41. У зв’язку з чим викликається Соколов Дмитро 
Дмитрович, 18 липня 1976 року народження, який перебуває за межами території України, а саме 
проживає за адресою: місто Калінінград (Російська Федерація), вул. Кірова, 75, кв. 1; зареєстроване 
місце проживання: Одеська обл., Лиманський район, село Фонтанка, вулиця Центральна, будинок 
3, корпус 1, квартира 39, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень передба
ченихч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, в судові засідання, які відбудуться 6 
липня 2022 року на 1000 год., 27 липня 2022 року на 1200 год., 17 серпня 2022 року на 1200 год. 
у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суд-
дя: Федоров О.В., судді: Шкодін Я.В., Задорожна Л.І.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваний Сулейманов Володимир Рахманкулович, 4 лютого 1952 року народження, місце 
реєстрації: Луганська область, Старобільський район, село Чмирівка, вулиця  Нафтовиків, будинок 
10, квартира 1, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись до Територіально
го управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул.  
О. Теліги, буд. 8, як підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 1111 КК України, 05.07.2022 об 11:00 год. та 06.07.2022 об 11:00 год. (для допиту як підозрюва
ного, повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів до
судового розслідування, вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розсліду
вання, участі в інших процесуальних діях).

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

Слідчий Другого слідчого відділу Аліна ТУРЯНСЬКА

Відомості щодо підозрюваного, стосовно якого слідчим суддею поста-

новлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування 

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 2974 КПК України повідомляю, що ухва

лою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.06.2022  

№ 761/10250/22 (провадження № 1кс/761/5810/2022) надано дозвіл на здій

снення спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджен

ні № 42022000000000424 від 05.04.2022 стосовно підозрюваного Сєргєйце

ва Тимофія Миколайовича, 03.11.1963 року народження, у вчиненні кримі

нальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 442 

КК України.
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