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Відходи війни оцінюють уже в мільярди тонн
ДОВКІЛЛЯ. Відходи війни в Украї-

ні вже набули таких масштабів, яких 
на європейському континенті не іс-
нувало із часів Другої світової війни. 
На цьому наголосив заступник міні-
стра захисту довкілля та природних 
ресурсів України Євгеній Федорен-
ко під час виступу на одному із сайд-
івентів, які проходять в українському 
павільйоні на #СОР27.

«Сотні тисяч тонн відходів руйна-
ції забруднюють територію Украї-

ни, впливаючи на клімат. Лише від 
знищеної російської техніки на на-
шій землі накопичено понад 325 000 
тонн відходів. А ще й відходи руйна-
ції житлової та транспортної інфра-
структури. І це величезний виклик 
для нашої країни», — зазначив він.

За словами посадовця, лише на 
деокупованих територіях Київської, 
Чернігівської та Сумської областей 
від руйнувань будівель та споруд че-
рез дії рф утворилося близько 15,2 

мільярда тонн відходів. В Україні 
знищено понад 200 тисяч легкових 
і вантажних автомобілів, які складу-
ють у спеціально відведених місцях.

«Ми розуміємо: що довше такі від-
ходи перебуватимуть на нашій зем-
лі, то більше шкоди вони завдадуть 
довкіллю, забруднюючи ґрунти, во-
ду, повітря, спричиняючи додатко-
ві викиди парникових газів та впли-
ваючи на клімат», — наголосив за-
ступник міністра.

Україна розробила необхідні нор-
мативно-правові акти для ефектив-
ного управління відходами війни. 
Розпочато роботу з очищення тери-
торій від відходів руйнації там, де це 
можливо. Однак  нинішніх умовах, 
на жаль, наша країна не має достат-
ніх фінансових і технічних ресурсів, 
щоб повністю розв’язати цю пробле-
му. І тут важлива й цінна допомога 
партнерів та сприяння міжнародних 
донорів і проєктів.

«Нині ніхто не в змозі чітко 
сказати, скільки триватиме ві-
йна і скільки ще жахливих руй-
нувань буде завдано нашим бу-
дівлям, оселям та інфраструкту-
рі. Але український народ не має 
сумнівів, що врешті-решт усе за-
вершиться нашою перемогою. Ми 
вдячні всім, хто в цей складний 
історичний час разом з народом 
України», — підсумував Євгеній 
Федоренко.

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ:
«Перемог та успіхів 

Збройних сил досягнуто 
завдяки хоробрості та 
мужності українських 

солдатів. Але, 
безсумнівно, підтримка 

від партнерів з НАТО 
також важлива».  

Потрібно пришвидшити 
виплати ВПО

ДОПОМОГА. Кошти на виплати внутрішньо переміщеним осо-
бам у бюджеті є. Загалом уже виплачено понад 42 мільярди гри-
вень. Про це під час інформаційного телемарафону на телеканалі 
«Рада» повідомила віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінте-
грації тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона нагадала: щомісячна державна допомога на проживан-
ня особам з інвалідністю та дітям становить 3 тисячі гривень, 
для решти ВПО — 2 тисячі.

Віцепрем’єр-міністр розповіла, що на гарячу лінію Мінреінте-
грації та на її особисті месенджери звертаються переселенці й 
просять допомоги через затримку виплат. З огляду на сімейні 
обставини вони часто не встигають самотужки виконати всі не-
обхідні дії, тож їм необхідно допомогти.

«Звертаюся до обласних військових адміністрацій і закли-
каю долучитися до цього процесу. А саме: провести відповід-
ну роботу з ВПО — виявити тих, у кого є проблеми з нараху-
ванням і виплатами, скласти списки й передати нам. Ми до-
поможемо вирішити це централізовано», — резюмувала Іри-
на Верещук.

8,926 млрд грн
становить вартість майна, яке цьогоріч 
Державне бюро розслідувань передало 

в управління АРМА  

ДОБРОСУСІДСТВО. Прем’єр-міністри Денис Шмигаль  
та Ніколає Чуке обговорили розширення експорту  
та домовилися розбудовувати інфраструктуру

На українсько-
румунському кордоні — 
новий пункт пропуску 

Генсек НАТО про стратегічні помилки путіна, серед яких 
недооцінка здатності до опору народу України  
та рішучість Альянсу
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

«Урядовий кур’єр» 
дізнавався, як 
на Полтавщині 
працевлаштовують 
вимушених переселенців

ЕКОНОМІКА

Про найважливіші завдання 
воєнного часу для Бюро 
економічної безпеки, яке розпочало 
роботу рік тому, розповідає його 
голова Вадим Мельник 6 

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету 
Міністрів «Деякі питання 
використання коштів з 
рахунка для задоволення 
потреб освіти і науки»



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua6 

ДОКУМЕНТИ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 09.11.2022, у кримінально-

му провадженні № 22022220000001326 від 16.05.2022, складено письмове повідомлення про підозру, згідно 
з яким, громадянин України Калашнікова Юрія Миколайовича, 07.12.1961 року народження підозрюється у 
пособництві державі агресору, тобто в умисних діях, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособни-
цтво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинених громадянином Укра-
їни, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації чи підтримки рішень та дій держави-агресора, зброй-
них формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора та шляхом добровільного збору, підготовки та 
передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуван-
ням та окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного 
розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості 
про здійснення спеціального досудового розслідування».

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Калашнікову Юрію Миколайовичу, 07.12.1961 року народження, громадянину України, зареєстровано-

му за адресою: Харківська область, Чугуївський район, м. Вовчанськ, вул. Гоголя, 33, кв. 101 у відповід-
ності до ст.ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитися о 10 год. 00 хв. 16.11.2022, о 10 год. 00 
хв. 17.11.2022, о 10 год. 00 хв. 18.11.2022, до слідчого відділу Управління СБ України в Харківській облас-
ті (м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 2), для вручення Вам письмового повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також для участі у проведен-
ні слідчих та процесуальних дій в рамках кримінального провадження № 22022220000001326 від 16.05.2022. 
Поважні причини неприбуття на виклик слідчого та наслідки такого неприбуття, у тому числі — можливість 
застосування приводу, вказані у ст. ст. 138, 139, 140 КПК України. 

Старший слідчий в ОВС 1 відділення Олександр ТКАЧУК

Амур-Нижньодніпровським районним судом міста Дніпропетровська (49083, м. Дніпро, вул. Новоселівська, б. 9) 
24.10.2022 року ухвалено призначити підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, внесеному до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за №22022050000000613 від 11.05.2022 року, за обвинуваченням Юзвінке-
вича Сергія Вілійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України (справа  
№ 204/6734/22). Обвинуваченому Юзвінкевичу С. В. необхідно прибути до суду в підготовче судове засідання на 11-00 
годину 28.11.2022 року.

Обвинувачений Юзвінкевич С. В., останнє відоме місце проживання: Донецька обл., Маріупольський район, с. Зелений 
Яр, вул. Советська, б. 58, може отримати копію ухвали про призначення підготовчого судового засідання в суді або озна-
йомитися з його змістом в Єдиному державному реєстрі судових рішень (пошук за номером справи). 

Головуючий суддя Н. В. Машкіна

В провадженні Амур-Нижньодніпровському районному суді міста Дніпропетровська (49083, м. Дніпро, вул. Новосе-
лівська, 9б), перебуває на розгляді кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
номером № 62022050030000205, за обвинуваченням Новікова Олександр Віталійовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (справа № 199 6655/22), підготовче судове засідання призначене на  
09:00 год. 15.11.2022 року.

Обвинувачений Новіков О. В., останнє відоме місце проживання: Донецька обл., Маріупольський район, смт Ніколь-
ське, вул. Ярослава Мудрого, б. 30, може отримати копію ухвали про призначення підготовчого судового засідання в суді 
або ознайомитися з його змістом в Єдиному державному реєстрі судових рішень (пошук за номером справи).

Суддя В. Л. Воробйов

Амур-Нижньодніпровським районним судом міста Дніпропетровська (49083, м. Дніпро, вул. Новоселівська, б. 9) 
20.10.2022 року ухвалено відкласти судове засідання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за №62022050030000186 від 18.04.2022 року, за обвинуваченням Волошина Артема Анатолійови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (справа № 199/5157/22) на 10-00 
годину 17.11.2022 року. 

Обвинувачений Волошин А. А., останнє відоме місце проживання: Донецька обл., Маріупольський район, смт Ніколь-
ське, вул. Ярослава Мудрого, б. 171, може отримати копію ухвали про призначення судового розгляду в суді або ознайо-
митися з її змістом в Єдиному державному реєстрі судових рішень (пошук за номером справи). 

Головуючий суддя Н. В. Машкіна

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 8 листопада 2022 р. № 1258 
Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України  

від 10 жовтня 2018 р. № 821  
і від 18 вересня 2019 р. № 856

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. № 821 «Про 

затвердження Порядку зберігання документованої інформації та її передавання цен-
тральному засвідчувальному органу в разі припинення діяльності кваліфікованого 
надавача електронних довірчих послуг» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 82,  
ст. 2719) і від 18 вересня 2019 р. № 856 «Питання Міністерства цифрової трансфор-
мації» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 80, ст. 2736) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 листопада 2022 р. № 1258

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 10 жовтня 2018 р. № 821 і від 18 вересня 2019 р. № 856
1. Пункт 3 Порядку зберігання документованої інформації та її передавання цен-

тральному засвідчувальному органу в разі припинення діяльності кваліфікованого 
надавача електронних довірчих послуг, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 10 жовтня 2018 р. № 821, доповнити абзацом такого змісту:

«Приймання документованої інформації та її зберігання здійснюється з урахуван-
ням положень Регламенту роботи центрального засвідчувального органу, затвер-
дженого наказом Мінцифри від 27 серпня 2021 р. № 115.».

2. Абзац п’ятий підпункту 20 пункту 4 Положення про Міністерство цифрової 
трансформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  
18 вересня 2019 р. № 856, викласти в такій редакції:

«забезпечує приймання та зберігання документованої інформації, сформованих 
сертифікатів (у тому числі посилених, кваліфікованих) відкритих ключів, реєстру 
чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів у разі припинення 
діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг;».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 8 листопада 2022 р. № 1256 
Київ

Деякі питання використання коштів  
з рахунка для задоволення потреб  

освіти і науки
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок використання коштів з рахунка для задоволення потреб 

освіти і науки, що додається.
2. Рекомендувати військовим адміністраціям, виконавчим органам сільських, се-

лищних, міських, районних у містах рад, закладам освіти і науковим установам орга-
нізувати роботу із задоволення потреб освіти і науки відповідно до Порядку, затвер-
дженого цією постановою, та щомісяця інформувати Міністерство освіти і науки про 
здійснення заходів щодо задоволення потреб освіти і науки та використання коштів.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 листопада 2022 р. № 1256

ПОРЯДОК 
використання коштів з рахунка для задоволення  

потреб освіти і науки
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, що надійшли  на рахунок 

для задоволення потреб освіти і науки (далі — кошти). 
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах Украї-

ни «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про гуманітарну до-
помогу», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про громадські 
об’єднання».

Термін «рахунок для задоволення потреб освіти і науки» (далі — рахунок) у цьому 
Порядку означає поточний рахунок МОН, відкритий у Національному банку для над-
ходження коштів у національній та іноземній валюті від фізичних та юридичних осіб, 
резидентів і нерезидентів як благодійної пожертви, гуманітарної допомоги, грантів 
та дарунків.

3. МОН може використовувати кошти з рахунка відповідно до цього Порядку.
4. Кошти, що надійшли на рахунок, спрямовуються на:
придбання засобів навчання для потреб освіти і науки;

Обвинуваченій Соколовій І. О.
АР Крим, м. Сімферополь, вул. О.Невського/Річна, 29/11

Повідомляємо, що ухвалою Київського апеляційного суду від 07 жовтня 2022 року призначено до апеля-
ційного розгляду апеляційну скаргу захисника обвинуваченої Соколової І. О. — адвоката Тімашова А. С. на 
вирок Святошинського районного суду м. Києва від 14.07.2022 року щодо Соколової Ірини Олександрівни, 
18.01.1949 року народження за ч. 1 ст. 111 КК України, на 24 листопада 2022 року на 10 год. 30 хв. в примі-
щенні Київського апеляційного суду, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а. 

 Суддя Л. І. Кепкал

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 09.11.2022 у справі № 991/5127/22 надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000721 від 26.10.2017 сто-
совно підозрюваного Бондіка Віктора Анатолійовича, 28.10.1971 р.н., громадянина України, який підозрюється у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. 

Детектив Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів  
ГПД НАБУ Цомбар М.В. (тел. +38(044)363 97 54)  

Прокурор САП Офісу Генерального прокурора Жовницька А.В. (тел. +38(044)200 49 18)

придбання комп’ютерного та іншого обладнання, програмного забезпечення;
створення освітніх програм та інструментів;
придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти;
відновлення роботи державних та комунальних закладів освіти і наукових уста-

нов, що постраждали внаслідок бойових дій, зокрема технічне забезпечення;
відновлення та модернізацію мережі дослідницької та інноваційної інфраструк-

тури.
МОН може використовувати кошти з рахунка в разі виникнення комісійних витрат 

у рамках виконання договору банківського рахунка з Національним банком.
5. Першочергово кошти спрямовуються на:
забезпечення потреб освіти і науки для регіонів, де відбувалися бойові дії;
відновлення роботи державних та комунальних закладів освіти і наукових уста-

нов, що постраждали внаслідок бойових дій.
6. Одержувачами коштів є:
за напрямами їх використання, визначеними абзацами другим, четвертим пункту 4 

цього Порядку, — державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»;
за напрямами їх використання, визначеними абзацами третім, п’ятим, шостим, 

сьомим пункту 4 цього Порядку, — військові адміністрації, виконавчі органи сіль-
ських, селищних, міських, районних у містах рад, державні та комунальні заклади 
освіти і наукові установи.

7. Розподіл коштів здійснюється комісією з питань розподілу коштів для задово-
лення потреб освіти і науки, утвореною МОН (далі — комісія), з урахуванням цільо-
вого призначення коштів, що надійшли.

Персональний склад комісії затверджується МОН. Головою комісії є заступник Мі-
ністра освіти і науки.

Засідання комісії веде голова, а в разі його відсутності — заступник голови.
Формою роботи комісії є засідання, регламент роботи якого визначається голо-

вою комісії. Засідання можуть проводитися у режимі аудіо- чи відеоконференції.
Голова (у разі його відсутності — заступник голови) комісії може прийняти рішен-

ня про проведення засідання комісії в режимі реального часу з використанням відпо-
відних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена комісії у засі-
данні комісії в такому режимі.

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві трети-
ни її складу.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головуючим і се-
кретарем, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОН.

Відповідно до рішення комісії МОН готує у строк не більше п’яти робочих днів про-
ект наказу про розподіл коштів та подає його в установленому порядку на підпис Мі-
ністру освіти і науки.

Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює її секретар, який бере участь 
у засіданнях комісії без права голосу.

Рішення комісії приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засі-
данні та мають право голосу. У разі однакового розподілу голосів остаточне рішення 
приймає головуючий на засіданні.

8. Розподіл коштів здійснюється комісією між державними та комунальними за-
кладами освіти і науковими установами з урахуванням додаткових критеріїв.

За напрямом, визначеним абзацом другим пункту 4 цього Порядку, кошти можуть 
спрямовуватися (у частині науки) насамперед для:

оплати програм підвищення кваліфікації;
участі здобувачів освіти (наукового ступеня), а також педагогічних, науково-педа-

гогічних, наукових, інших працівників закладів освіти (наукових установ) у програмах 
академічної мобільності для потреб науки;

наукового стажування наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів і 
докторантів, зокрема за кордоном.

За напрямами, визначеними абзацами другим та третім пункту 4 цього Порядку, 
кошти можуть спрямовуватися насамперед для тимчасово переміщених закладів ви-
щої, фахової передвищої освіти:

із найбільшою кількістю фактичного розрахункового контингенту здобувачів осві-
ти, які навчаються на умовах державного замовлення серед аналогічних закладів ре-
гіону, з якого було переміщено заклад;

які здійснюють освітній процес у змішаній та/або очній формі;
багатогалузевих (класичних, технічних) університетів.
За напрямом, визначеним абзацом п’ятим пункту 4 цього Порядку, кошти можуть 

спрямовуватися насамперед для:
опорних закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів (без урахування їх 

кількості у філіях) не менш ніж 200 осіб;
закладів дошкільної та загальної середньої освіти для забезпечення регулярного 

перевезення учнів і дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних віз-
ках та педагогічних працівників до місць навчання,  роботи і додому;

закладів загальної середньої освіти, які оптимізовані/об’єднані/ реорганізовані 
або повністю укомплектовані і в яких до місць навчання, до роботи і додому здійсню-
ються регулярні перевезення учнів та педагогічних працівників.

За напрямом, визначеним абзацом шостим пункту 4 цього Порядку, кошти спря-
мовуватися насамперед для:

закладів загальної середньої освіти, фінансування яких здійснюється з обласного 
бюджету, в тому числі для осіб з особливими освітніми потребами;

опорних закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів (без урахування їх 
кількості у філіях) не менш як 200 осіб;

закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів не менш як 400 осіб;
закладів вищої, фахової передвищої освіти з найбільшою кількістю фактичного 

розрахункового контингенту здобувачів освіти, які навчаються на умовах державно-
го замовлення серед закладів регіону;

закладів вищої, фахової передвищої освіти з найбільшою кількістю фактичного 
розрахункового контингенту здобувачів освіти, які у найближчий перспективі плану-
ють здійснювати та/або здійснюють освітній процес у змішаній та/або очній формі; 

багатогалузевих (класичних, технічних) університетів;
об’єднаних закладів освіти;

державних і комунальних закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що 
розміщені на територіях, які були тимчасово окуповані/перебували в зоні активних 
бойових дій;

забезпечення безпеки наукової діяльності наукових установ і закладів вищої осві-
ти (знезараження, розмінування, очищення від засмічення земель, будівель, споруд 
і майнових комплексів, рекультивація земель, які були порушені внаслідок бойових 
дій, будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікацій-
них споруд;  відновлення меліоративних площ);

проведення ремонтних робіт у пошкоджених/зруйнованих  будівлях, спорудах, 
майнових комплексах (крім об’єктів, що непридатні для використання за цільовим 
призначенням, або повністю втратили свою економічну цінність); 

відновлення зруйнованих/пошкоджених об’єктів у сфері енергопостачання, те-
плопостачання, водопостачання і водовідведення, що забезпечують діяльність нау-
кових установ та закладів вищої освіти;

проведення внутрішніх ремонтних робіт у приміщеннях наукових установ та за-
кладів вищої освіти.

За напрямом, визначеним абзацом сьомим пункту 4 цього Порядку, кошти мо-
жуть спрямовуватися насамперед для:

придбання/ремонту втраченого/пошкодженого обладнання та техніки, витратних 
матеріалів і запасних частин до них, реактивів, зразків, необхідних для проваджен-
ня наукової діяльності;

відновлення та збереження унікальних наукових об’єктів (колекцій, інформацій-
них фондів, дослідних установок та обладнання, а також заповідників і дендропар-
ків, наукових полігонів тощо), які мають виняткове значення для вітчизняної та сві-
тової науки;

відшкодування збитків, завданих територіям та об’єктам природно-заповідного 
фонду внаслідок пошкодження чи знищення природних комплексів та об’єктів у їх 
межах.

9. Комісія приймає рішення щодо розподілу коштів з урахуванням їх цільового 
призначення:

за напрямами, визначеними абзацами другим, четвертим пункту 4 цього Порядку, 
— на основі пропозицій, поданих державною науковою установою «Інститут модер-
нізації змісту освіти», сформованих з урахуванням потреб, зібраних від державних та 
комунальних закладів освіти і науки;

за напрямами, визначеними абзацами третім, п’ятим, шостим, сьомим пункту 4 
цього Порядку, — на основі пропозицій, поданих закладами вищої освіти державної 
форми власності, науковими установами та обласними військовими адміністрація-
ми, сформованими з урахуванням потреб закладів освіти.

Пропозиції, що подаються одержувачами коштів за формою, визначеною МОН, 
повинні містити інформацію, зокрема, про реквізити відповідного рахунка одержу-
вача коштів, напрями і суми використання коштів, та розглядатися в порядку чер-
говості.

Пропозиції одержувачів коштів подаються в електронній формі на адресу елек-
тронної пошти: mon@mon.gov.ua.

10. За результатами розгляду пропозицій комісія у строк, що не перевищує деся-
ти робочих днів з дня їх отримання, інформує в офіційному порядку одержувача ко-
штів, що подав пропозицію, про прийняте рішення.

11. МОН отримує виписку з рахунка, відкритого в Національному банку, для ви-
значення цільових надходжень на зазначений рахунок щодо фінансування конкрет-
них напрямів, визначених у пункті 4 цього Порядку. 

За відсутності цільового призначення кошти використовуються за будь-яким з на-
прямів, визначених у пункті 4 цього Порядку, з урахуванням критеріїв, визначених у 
пункті 8 цього Порядку.

Наказ про розподіл коштів є підставою для подання МОН доручення Національно-
му банку на перерахування коштів у національній валюті, а також конвертації інозем-
ної валюти у національну валюту в разі потреби, з рахунка для задоволення потреб 
освіти і науки на рахунки відповідних одержувачів .

У разі коли одержувач коштів є бюджетною установою, кошти в національній ва-
люті перераховуються МОН на відповідні рахунки для обліку власних надходжень 
бюджетних установ, відкриті в органах Казначейства за кодом бюджетної класифі-
кації 25020200 «Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, 
організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових 
заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних діля-
нок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у при-
ватній власності фізичних або юридичних осіб», для використання в установлено-
му порядку.

12. Публічні закупівлі товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану здійснюють-
ся відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 
«Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і 
послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на 
період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його 
припинення або скасування», після припинення або скасування воєнного стану — в 
установленому законом порядку.

13. На період здійснення заходів, спрямованих на задоволення потреб освіти і на-
уки, на одержувачів коштів, визначених у пункті 6 цього Порядку, не поширюються 
встановлені законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку та звіт-
ності благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб — резидентів і нерези-
дентів.

14. Одержувачі коштів організовують роботу із задоволення потреб освіти і науки 
за рахунок коштів та щомісяця інформують МОН про використання коштів та задо-
волення потреб освіти і науки.

У разі виникнення залишку коштів одержувач коштів протягом п’яти днів повер-
тає їх на поточний рахунок МОН.

15. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бю-
джетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здій-
снюються в установленому законодавством порядку.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Уточнення

В оголошенні, надрукованому в номері №236(7357) від 04.11.2022р. від-
носно реорганізації Державного підприємства «Шосткинське лісове госпо-
дарство» номер Наказу правильно читати №828. Все інше без змін.

Посвідчення, серія В-1,№ 978387 на ім’я 

Золотова Олена Євгеніївна, видане 09 листопада 1993 року 

Київською обласною адміністрацією, вважати недійсним.

Свідоцтво про право власності на квартиру 
Клушиної Віри Іллівни за адресою: Дніпропетровська область, 

м. Кам’янське, пр. Металургів, 22, кв. 7, у зв’язку з втратою  
вважати недійсним.

Повідомлення 
про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування  

та повістка про виклик підозрюваного Сєкінгєра Руслана Володимировича
Ухвалою Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу від 08.11.2022 року 

у справі №216/4729/22 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслі-
дування у кримінальному провадженні № 42014230270000032 від 21.07.2014, за озна-
ками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України, стосовно 
підозрюваного Сєкінгєра Руслана Володимировича, 06.10.1993 року народження, про-
живаючого АР Крим, Бахчисарайський р-н, с. Плодове, вул. Сімферопольська, буд. 29.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 22.11.2022 року в пе-
ріод часу з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. до кабінету № 1 Третього слідчого відділу (з 
дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розсліду-
вань, розташованого у місті Мелітополі, до старшого слідчого Воронцова Андрія Воло-
димировича за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Гурова, 1, для 
ознайомлення із матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України 
та отримання обвинувального акту в рамках кримінального провадження, внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014230270000032 від 21.07.2014, за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст.ст. 138, 139 КПК 
України.

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів (майна) ПАТ «Промінвестбанк»

Номери лотів: G16N021445
Найменування активу/ 
стислий опис активу

Права вимоги за кредитними  
договорами, що укладені  
з юридичними особами  
№ 20-0099/2-1, № 20-0100/2-1, 
№ 20-1495/2-1, № 20-2587/2-1

Місце проведення аукціону: https://prozorro.sale/
Дата проведення аукціону: 16.11.2022
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення 

відкритих торгів (аукціону)  
по кожному лоту вказується  
на веб сайті: https://prozorro.sale/

Детальна інформація  
про лотам
(параметри, забезпечення, 
початкова ціна,  
правила участі в аукціоні):

www.fg.gov.ua/passport/51905

Оболонський районний суд міста Києва викликає обвинува-

ченого Акімова Нікіту Олексійовича, 11.04.1996 року народжен-

ня (останні відомі місця проживання: проїзд Мотострілковий, 1, 

пос. Князе-Волоконське, 1, Хабаровський край, РФ) у вчиненні 

злочину передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України в підготовче судо-

ве засідання, яке відбудеться 22 листопада 2022 року о 13:00. Яв-

ка до суду обов’язкова! При собі необхідно мати паспорт або до-

кумент, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Обо-

лонського районного суду міста Києва за адресою м. Київ, вул. 

Маршала Тимошенка, 2є, зал судових засідань № 6, під голову-

ванням судді Касьян А. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважаєть-

ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 

здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-

ального судового провадження.

Повідомлення про підозру
09.11.2022 у кримінальному провадженні №22022080000000085 від 21.03.2022 складено повідомлення 

про підозру Стольніковій Надії Миколаївні, 02.07.1983 р.н., уродженці с. Снігурівка Токмацького району За-
порізької області, громадянці України, українці, яка зареєстрована за адресою: Запорізька область, Пологів-
ський район, м. Токмак, вул. Перемоги, буд. 5А, кв. 66, про те, що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України — умисні дії, спрямова-
ні на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, шляхом реа-
лізації чи підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, вчинені 
громадянином України, за попередньою змовою групою осіб.

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у 
рубриці «Повістки про виклик» за посиланням: https:// www.gp.gov.ua.

Повістка про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Стольнікову Надію Миколаївну, 02.07.1983 р.н., уро-

дженку с. Снігурівка Токмацького району Запорізької області, громадянку України, українку, яка зареєстро-
вана за адресою: Запорізька область, Пологівський район, м. Токмак, вул. Перемоги, буд. 5А, кв. 66, для вру-
чення Вам письмового повідомлення про підозру та проведення слідчих дій за участю Вас як підозрюваної у 
кримінальному провадженні №22022080000000085 від 21.03.2022, на 11 год. 00 хв. 12.11.2022, на 12 год. 00 
хв. 13.11.2022, на 13 год. 00 хв. 14.11.2022, у кабінет № 111 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області  В. Дмитрів

Повідомлення про підозру
09.11.2022 у кримінальному провадженні №22022080000000085 від 21.03.2022 складено повідомлення 

про підозру Черкасовій Світлані Вікторівні, 22.06.1963 р.н., уродженці м. Токмак, громадянці України, укра-
їнці, яка зареєстрована за адресою: Запорізька область, Пологівський район, м. Токмак, вул. Володимир-
ська, буд. 23, кв. 17, про те, що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України — умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресо-
ру (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, шляхом реалізації чи підтримки рішень та 
дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, за по-
передньою змовою групою осіб.

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у 
рубриці «Повістки про виклик» за посиланням: https:// www.gp.gov.ua.

Повістка про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Черкасову Світлану Вікторівну, 22.06.1963 р.н., уро-

дженку м. Токмак, громадянку України, українку, яка зареєстрована за адресою: Запорізька область, По-
логівський район, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 23, кв. 17, для вручення Вам письмового повідо-
млення про підозру та проведення слідчих дій за участю Вас як підозрюваної у кримінальному проваджен-
ні №22022080000000085 від 21.03.2022, на 10 год. 00 хв. 12.11.2022, на 11 год. 00 хв. 13.11.2022, на 12 год. 
00 хв. 14.11.2022, у кабінет № 111 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Олександрівська, 62.

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області В. Дмитрів

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Чуба Костянти-
на Юрійовича 1993 р.н., як обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні №296/10812/20, 1-кп/296/97/22  за вчинення кримінальних правопору-
шень  за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді  
Л. С. Шимон в судове засідання, що відбудеться  17 листопада 2022 ро-
ку о 10 год. 00  хв. та 02 грудня 2022 року о 09 год. 30 хв.  в приміщенні 
Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, 
майдан Соборний, 1, зал №5-к

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Сіткіна Ігоря Пе-
тровича, 07.12.1961р.н., уродженця м. Макіївка Донецької області, за-
реєстрованого та проживаючого за адресою Донецька обл., м. Макіїв-
ка, вул. Давиденка, 194, кв. 6, як обвинуваченого у кримінальному про-
вадженні №296/4177/22 1-кп/296/681/22 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК 
України, в судове засідання, яке призначено на 21 листопада 2022 року 
о 14 год. 00 хв. в залі №300-1 Корольовського районного суду м. Жито-
мира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1.

Суддя С. В. Франчук 

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Горєва Макси-

ма Івановича, 1980 р.н., за вчинення кримінальних правопорушень, пе-

редбачених, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, під головуванням судді  

Л. С. Шимон в судове засідання, що відбудеться 21 листопада 2022 року 

о 09 год. 40 хв. в приміщенні Корольовського районного суду м. Жито-

мира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал №5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України, викликає підозрю-

ваного Костенка Олександра Михайловича, 10.08.1975 р.н., зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Старонаводниць-
ка, 6-Б, кв. 143, на 15 листопада 2022 року об 11.00 год. до Національного антикорупційного бюро України, за адресою: 
м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, каб. 369, до старшого детектива Національного бюро Вітковського В. С. (тел.: (044) 
363-97-21) для проведення допиту підозрюваного у кримінальному провадженні № 52017000000000717 від 25.10.2017.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст.ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: накладення 
грошового стягнення, можливість застосування приводу, здійснення спеціального досудового розслідування, здійснен-
ня спеціального судового розгляду.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України, викликає підозрюва-

ного Бахматюка Олега Романовича, 14.08.1974 р.н., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 17, кв. 167, на 15 
листопада 2022 року о 14.00 год. до Національного антикорупційного бюро України, за адресою: м. Київ, вул. Василя Су-
рикова, 3, каб. 369, до старшого детектива Національного бюро Вітковського В. С. (тел.: (044) 363-97-21) для проведен-
ня допиту підозрюваного у кримінальному провадженні № 52017000000000717 від 25.10.2017.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст.ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: накладення 
грошового стягнення, можливість застосування приводу, здійснення спеціального досудового розслідування, здійснен-
ня спеціального судового розгляду.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадян-
ка України Зозуля Марина Володимирівна, 02.02.1981 р.н., зареєстро-
вана за адресою: Луганська область, Сватівський район, смт Троїць-
ке, вул. Ломоносова, буд. 12, 14.11.2022 о 10.00, 15.11.2022 о 10:00 та 
16.11.2022 о 10.00 до слідчого слідчого відділу 3 управління (з дисло-
кацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях Кременчуцького Є. А. за адресою: Дніпропетро-
васька область, м. Дніпро, площа Шевченка, 7, для отримання у кри-
мінальному провадженні №22022130000000256 від 30.06.2022 пись-
мового повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а також допиту як під-
озрюваного, для проведення інших слідчих та процесуальних дій у за-
значеному кримінальному провадженні.

Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик вказані у 
ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Телефон для зв’язку +380 66 846 8154. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається грома-
дянин України Капля Сергій Олексійович, 07.08.1990 р.н., о 10 годи-
ні 00 хвилин на 14.11.2022, 15.11.2022, 16.11.2022 до слідчого відді-
лу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської об-
ласті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за адресою: Дні-
пропетровська обл., м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 23 (фак-
тичне розташування), для вручення письмового повідомлення про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні  
№ 42022132580000129 від 21.09.2022, допиту у якості підозрювано-
го, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначе-
ному кримінальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст.ст. 
138, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосування приводу 
та здійснення спеціального досудового розслідування.

Телефон для зв’язку: 0668468154.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

Громадянин України Журавльов Руслан Борисович, 19.11.1979 р.н., 
зареєстрований за адресою: квартал Молодіжний, буд. 12, кв. 11, смт 
Марківка Старобільського району Луганської області, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу Укра-
їни Вам необхідно з’явитися 15.11.2022 о 10:00,  16.11.2022 о 10:00, 
17.11.2022 о 10:00 до  слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у 
м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУСБУ в Донецькій та Луганській 
областях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа 
Шевченка, 7, для вручення Вам письмового повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 
КК України у кримінальному провадженні № 42022132580000128 від 
21.09.2022 допиту як підозрюваного, а також проведення інших слід-
чих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному проваджен-
ні. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик вказані у  
ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор Марківського відділу Старобільської окружної  
прокуратури Луганської області Тетяна ХАРАБАРА

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Керуючись ст.ст. 36, 42, 276-278 КПК України, слідчим слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області 

у кримінальному провадженні №22022090000000304 від 27.05.2022 року повідомлено про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, тобто участь в організації та про-
веденні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території та публічні заклики до проведення та-
ких незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, громадянці України Глушко Світлані Іванів-
ні, 28.04.1969 р.н. 

Повний текст підозри опублікований на сайті Офісу Генерального прокурора.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Глушко Світлана Іванівна, 28.04.1969 р.н., підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 

15.11.2022, 16.11.2022, 17.11.2022 о 09 год. 00 хв., до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Іва-
но-Франківській області Мельника С. М., р.т. (0342)590593, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 
буд. 15, для проведення слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні №22022090000000304. Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
вказані в ст. 139 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районно-
го суду м. Києва від 02.11.2022 (унікальний номер 
судової справи в Єдиному реєстрі судових рішень  
№ 757/30307/22-к) надано дозвіл на здійснення спе-
ціального досудового розслідування стосовно під-
озрюваного Федорченка Володимира Володимиро-
вича, 14.10.1975 року народження, у кримінальному 
провадженні № 12022000000001027 від 21.10.2022. 
Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обви-
нуваченого визначені зокрема ст. 42 КПК України, 
 ст.ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конституції України. 
Повний текст оголошення про ухвалення слідчим 
суддею рішення про здійснення спеціального досудо-
вого розслідування розміщується на веб-сайті Офісу 
Генерального прокурора у рубриці «Повістки про ви-
клик та відомості про здійснення спеціального досу-
дового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Печерського районно-
го суду м. Києва від 02.11.2022 (унікальний номер 
судової справи в Єдиному реєстрі судових рішень  
№ 757/30333/22-к) надано дозвіл на здійснення спе-
ціального досудового розслідування стосовно під-
озрюваного Матевощука Юрія Володимировича, 
16.11.1983 року народження, у кримінальному про-
вадженні № 12022000000001025 від 21.10.2022. Пра-
ва, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинува-
ченого визначені зокрема ст. 42 КПК України, ст.ст. 
28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конституції України. Повний 
текст оголошення про ухвалення слідчим суддею рі-
шення про здійснення спеціального досудового роз-
слідування розміщується на веб-сайті Офісу Гене-
рального прокурора у рубриці «Повістки про виклик 
та відомості про здійснення спеціального досудово-
го розслідування.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 12 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1..+6 +7..+12 Черкаська +1..+6 +7..+12
Житомирська +1..+6 +7..+12 Кіровоградська +1..+6 +7..+12
Чернігівська +1..+6 +6..+11 Полтавська +1..+6 +6..+11
Сумська +1..+6 +5..+10 Дніпропетровська +1..+6 +7..+12
Закарпатська -2..+3 +7..+12 Одеська +4..+9 +9..+14
Рівненська +1..+6 +8..+13 Миколаївська +3..+8 +9..+14
Львівська 0..+5 +9..+14 Херсонська +2..+7 +8..+13
Івано-Франківська -1..+4 +9..+14 Запорізька +1..+6 +7..+12
Волинська +1..+6 +7..+12 Харківська +1..+6 +5..+10
Хмельницька 0..+5 +7..+12 Донецька 0..+5 +6..+11
Чернівецька -2..+3 +8..+13 Луганська 0..+5 +5..+10
Тернопільська 0..+5 +8..+13 Крим +1..+6 +8..+13
Вінницька +1..+6 +7..+12 Київ +4..+6 +10..+12

Укргiдрометцентр

Повідомлення про підозру Салабай Є. В.
Відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278 КПК України у кримінальному 

провадженні № 6202217002000379 від 31.05.2022 повідомляється про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК 
України, а саме у державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадя-
нином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недотор-
канності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці 
України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, вчинений в умо-
вах воєнного стану Салабай Євгенія Валентинівна, 11.05.1991 р.н., уроженка 
с. Ківшарівка Куп’янської міськради Харківської області.

Повістка про виклик підозрюваної Салабай Є. В. 
На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України викликається підозрювана Сала-

бай Євгенія Валентинівна, 11.05.1991 р.н., зареєстрована за адресою: Хар-
ківська область, Куп’янський район, с. Подоли, вул. Підлісна, 1а, проживає 
за адресою: Харківська область, Куп’янський район, с. Ківшарівка, 3, кв. 173, 
14.11.2022 об 11.00 год., 15.11.2022 об 11.00 год., 16.11.2022 об 11.00 год. до 
старшого слідчого другого Територіального відділу слідчого відділу (з дисло-
кацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розсліду-
вань, розташованого у м. Полтаві Кравченко Тетяни Олександрівни за адре-
сою: вул. Євгена Котляра, 7, м. Харків (каб. № 4), для участі у допиті в якос-
ті підозрюваного у кримінальному провадженні № 6202217002000379 від 
31.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 111 КК України та проведенні інших слідчих (процесуальних) дій. 

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

Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) 
Територіального управління Державного бюро розслідувань,  

розташованого у місті Полтаві, Тетяна КРАВЧЕНКО

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Славутського міськрайонного суду Хмель-

ницької області перебувають матеріали кримінального про-
вадження № 12022244000000736 від 22.07.2022 за обвинува-
ченням Волошина Андрія Вікторовича у вчиненні кримінальних 
прапорушень за ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Ухвалою Славутського міськрайонного суду від 01 листопада 
2022 року постановлено здійснювати спеціальне судове прова-
дження у даному кримінальному провадженні.

У зв’язку з чим Волошин Андрій Вікторович, який народив-
ся 16.10.1975, уродженець м. Славута Хмельницької облас-
ті, громадянин України, українець, з вищою освітою, не одру-
жений, на утриманні неповнолітніх дітей не має, не працюю-
чий, зареєстрований за адресою: вул. Здоров’я 36, м. Славу-
та, Хмельницька область, викликається в судове засідання, яке 
відбудеться 18.11.2022 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Сла-
вутського міськрайонного суду Хмельницької області (адреса:  
вул. Я. Мудрого, 48А, м. Славута Хмельницької області), голо-
вуючий суддя: Мотонок Т. Я.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше судовий роз-
гляд кримінального провадження здійснюватиметься за його 
відсутності.

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є обста-
вини, зазначені в статті 138 КПК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянка України Бондаренко Ірина Василівна 15.05.1989 року 
народження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК Укра-
їни Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 22022050000004462 від 07 вересня 2022 у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, а саме у дер-
жавній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України 
на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, 
обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України шля-
хом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту та надан-
ня іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допо-
моги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинені в умо-
вах воєнного стану. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

На підставі ст.ст. 133, 135, 137 КПК України викликається підозрю-
вана Бондаренко Ірина Василівна 15.05.1989 року народження, остан-
нє відоме місце реєстрації та проживання за адресою: Донецька об-
ласть, Маріупольський район, смт Мангуш, вулиця Чкалова, буд. 7, на 
15.11.2022 об 11:00, 16.11.2022 об 11:00 та 17.11.2022 об 11:00 до бу-
дівлі тимчасової дислокації слідчого відділу 2 управління (з дислокаці-
єю у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адре-
сою: м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, каб. 130, для отримання письмово-
го повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушен-
ня у кримінальному провадження №22022050000004462 від 07 верес-
ня 2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.111 КК 
України, для отримання повідомлення про підозру та допиту в якості 
підозрюваної, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій 
у зазначеному кримінальному провадженні. 

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

Державне підприємство «Корюківське лісове господарство» (код 
ЄДРПОУ 00993515) повідомляє, що наказом Державного агентства 
лісових ресурсів України від 28.10.2022 року № 853 прийнято рішен-
ня про припинення діяльності юридичної особи шляхом реорганізації.

Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги протягом двох мі-
сяців з дня опублікування цього повідомлення.

Письмові вимоги приймають за адресою: 15300, Чернігівська об-
ласть, м. Корюківка, вул. Індустріальна, 40.

Голова комісії з припинення  Віталій Анатолійович Скоробогатий.
Тел. моб. (098) 676 19 32.

Зміївський районний суд Харківської області (головуючий суд-
дя Овдієнко В. В.) викликає Тіхонова Михайла Геннадійовича у судо-
ве засідання на 10:00 годину 09.12.2022 року, як відповідача по справі  
№ 621/3025/21 за позовною заявою  Новікової Олени Анатоліївни до 
Слобожанської  селищної ради Чугуївського району Харківської облас-
ті, Тіхонова Михайла Геннадійовича про визнання права власності  на 
нерухоме майно. Адреса суду: Харківська область, Чугуївський район, 
м. Зміїв, вул. Адміністративна, 6. При собі мати паспорт та ідентифі-
каційний код.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка викликається, перед-
бачено статтями 147, 148, 223, 372 Цивільного процесуального кодек-
су України. У разі неявки в судове засідання особи, яка викликається, 
така особа зобов’язана повідомити суд про причини неявки.

На підставі наказу Державного агентства лісових ресурсів Украї-
ни №860 від 28.10.2022 р. розпочато процедуру припинення Держав-
ного підприємства «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» (код  
ЄДРПОУ 00993069) шляхом реорганізації, а саме — приєднання до 
Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси 
України» (код ЄДРПОУ 44768034).

Вимоги кредиторів приймаються у письмовому вигляді протягом 
двох місяців з дня опублікування оголошення про припинення Дер-
жавного підприємства «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» за 
адресою: 63513, Харківська обл., смт. Кочеток, вулиця Чугуївська, бу-
динок 58.

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

повідомляю, що 14.10.2022, у кримінальному провадженні 
№ 22022220000003313 від 04.11.2022, складено письмове повідо-
млення про підозру, згідно з яким, громадянин України Понамарьов 
Олександр Сергійович, 14.01.1984 року народження, який підозрюєть-
ся у Передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєні-
зованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, 
та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, 
та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-
агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово 
окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держа-
ви-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. Повний текст повідомлення про пі-
дозру та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного 
розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у ру-
бриці «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
Понамарьову Олександру Сергійовичу, 14.01.1984 року народжен-

ня, громадянину України, зареєстрованому за адресою: Харківська 
область, Чугуївський район, с.Приколотне вул.Лісна, 20 у відповід-
ності до ст.ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитися о 
10 год. 00 хв. 14.11.2022, о 10 год. 00 хв. 15.11.2022, о 10 год. 00 хв. 
16.11.2022, до слідчого відділу Управління СБ України в Харківській 
області (м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 2), для вручення Вам пись-
мового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також для участі у 
проведенні слідчих та процесуальних дій в рамках кримінального про-
вадження № 22022220000003313. Поважні причини неприбуття та на-
слідки неприбуття, у тому числі — можливість застосування приводу, 
вказані у ст.ст. 138, 139, 140 КПК України. 

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України  
в Харківській області лейтенант юстиції Олександр ЗАЛЕВСЬКИЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Керуючись ст.ст. 36, 42, 276-278 КПК України, слідчим слідчого від-

ділу УСБУ в Івано-Франківській області у кримінальному проваджен-
ні № 22022090000000003 від 27.02.2022 року повідомлено про пі-
дозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 109 КК України, тобто у змові про вчинення дій з метою насиль-
ницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення дер-
жавної влади, громадянину РФ Проходенку Сергію Володимировичу,  
10.11.1960 р.н. 

Повний текст підозри опублікований на сайті Офісу Генерального про-
курора.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Проходенко Сергій Володимирович, 10.11.1960 р.н., на підста-

ві ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 18.11.2022 та 
19.11.2022 о 10 год. 00 хв., до слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в 
Івано-Франківській області Бобуляка Ю. В., р.т. (0342)590593, за адре-
сою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, буд. 15, для проведення слід-
чих та процесуальних дій у статусі підозрюваного у кримінальному про-
вадженні № 22022090000000003. Поважні причини неприбуття зазначені в  
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Руководствуясь ст.ст. 36, 42, 276-278 УПК Украины, следователем след-

ственного отдела УСБУ в Ивано-Франковской области в уголовном произ-
водстве № 22022090000000003 от 27.02.2022 года сообщено о подозре-
нии в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1  
ст. 109 КК Украины, то есть в сговоре о совершении действий, с целью 
силовой смены или свержения конституционного строя и захвата госу-
дарственной власти, гражданину РФ Проходенко Сергею Владимировичу, 
10.11.1960 г.р.

Полный текст подозрения опубликован на сайте Офиса Генерального 
Прокурора.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Проходенко Сергей Владимирович, 10.11.1960 г.р., в соответствии со  

ст.ст. 133, 135 УПК Украины, Вам необходимо явиться 18.11.2022 и 
19.11.2022 в 10 час. 00 мин. к следователю по ОВД следственного отде-
ла УСБУ в Ивано-Франковской области Бобуляку Ю.В., р.т. (0342)590593, 
по адресу: г. Ивано-Франковск, ул. Сахарова, дом. 15, для проведения 
следственных и процессуальных действий в статусе подозреваемого в уго-
ловном производстве № 22022090000000003. Уважительные причины не-
явки определены в ст. 138 УПК Украины. Последствия неявки указаны в  
ст. 139 УПК Украины.

До уваги громадянина Мікулінського Олега Степановича

Антимонопольний комітет України (далі — Комітет) 08.09.2022 при-
йняв рішення № 200-р про залишення рішення адміністративної ко-
легії Львівського обласного територіального відділення Комітету від 
27.01.2017 № 3 р/к у справі № 1-02-24/2014 без змін.

Текст вказаного рішення Комітету розміщений на офіційному веб-
сайті Комітету https://amcu.gov.ua у розділі Законодавство — Рішен-
ня АМКУ.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Ложечка Анна Олександрівна, 04.03.1991 року народження, адреса: Лу-
ганська область, Старобільський район, м. Старобільськ, вул. Монастир-
ська, буд. 20, кв. 6, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України, Вам 
необхідно з’явитись на 14 год. 00 хв. 22.11.2022 до старшого слідчого Го-
ловного слідчого управління Державного бюро розслідувань Лакомсько-
го І. Я. за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет 306, тел.  
044-365-40-00 (вн.№2136) для допиту в якості підозрюваного у криміналь-
ному провадженні № 62022050020000044  від 11.03.2022 за підозрою Вас у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111  КК України.  

Поважні причини неявки на виклик визначенні у статті 138 КПК України.
Наслідки неприбуття підозрюваного на виклик передбачені статтею 139 

КПК України.
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