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  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про присвоєння  
військового звання

1. Присвоїти військове звання бригадного генерала:
полковнику ЩИГОЛЮ Юрію Федоровичу — Голові Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України;
полковнику ЗОТЬКУ Сергію Леонідовичу — начальнику Головного 

управління урядового зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
29 березня 2022 року
№185/2022

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про відзначення державними нагородами 
України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного су-
веренітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
ВИХВАТЕНКА Кирила Миколайовича (посмертно) — підполковника
КАМЗУ Олега Андрійовича (посмертно) — сержанта
ЛІЩУКА Василя Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
ТАРАНУХУ Олександра Валерійовича (посмертно) — полковника
ЯРОЩУКА Валерія Петровича — майстер-сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
КЛЄПІКОВА Сергія Миколайовича — підполковника
СОРОКАЛІТУ Дениса Олександровича — капітана
Нагородити медаллю «За бездоганну службу» ІІ ступеня
РЕПЛЯНЧУКА Олександра Васильовича — полковника
Нагородити медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня
АНДРЕЄВА Арсена Володимировича — полковника
КАЛИТУ Ірину Анатоліївну — полковника
МУСІЄНКА Андрія Васильовича — полковника
ПОСТЕРНАКА Юрія Миколайовича — полковника.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
29 березня 2022 року
№186/2022

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про відзначення державними нагородами 
України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій при-
сязі ПОСТАНОВЛЯЮ:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
КУДРЮ Миколу Сергійовича — підполковника
НІЖЕНСЬКОГО Юрія Вікторовича (посмертно) — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АЛЬОШИНА Вадима Вікторовича — майора
АРАЦКОВА Миколу Вячеславовича — майора
БАРНАСА Ігоря Павловича — майора
БЕЗЗУБЕНКА Руслана Петровича — підполковника
БІНДАСА Сергія Григорійовича — капітана
БОЖКА Олександра Миколайовича — лейтенанта
БРИТКОВСЬКОГО Михайла Ігоровича — майора
ВАХОВСЬКОГО Миколу Володимировича — капітана
ВИШИВАНОГО Василя Васильовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ГОРОШКА Бориса Борисовича — майора
ДВОРСЬКОГО Юрія Анатолійовича — підполковника
ДЕГТЯРЬОВА Руслана Олександровича — капітана
ДІДУХА Тараса Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта
ЄЛІЗАРОВА Костянтина Борисовича (посмертно) — полковника
КОВАЛЮКА Андрія Леонідовича — підполковника
КОВАЛЯ Володимира Володимировича — капітана
КОЗАЧИНСЬКОГО Ярослава Івановича — лейтенанта
КОНШИНА Дмитра Геннадійовича — майора
КУЖОЛЬНОГО Романа Юрійовича — підполковника
ЛЕСИКА Івана Ігоровича — майора
ЛЕХА Владислава Володимировича — старшого лейтенанта
ЛИТВИНЕНКА Олексія Юрійовича — старшого лейтенанта
ЛЮБЧИКА Андрія Леонідовича — підполковника
ЛЯШЕНКА Богдана Романовича — капітана
МУЛЯРЧУКА Миколу Олександровича — майора
НОРИНЧАКА Івана Івановича — підполковника
ПАХОМОВА Івана Івановича — старшого лейтенанта
ПУГАЧА Євгена Вячеславовича — капітана
СТЕЛЬМАХА Ігоря Петровича — капітана
ТАРНАВСЬКОГО Олександра Георгійовича — бригадного генерала
ЧЕРВЕНКА Дмитра Миколайовича — майора
ЧОТІЯ Андрія Леонідовича — підполковника
ШЕМЕТА Олександра Леонідовича — підполковника
Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня
ГЕРМАНА Костянтина Дмитровича (посмертно) — молодшого сержанта
ГОЦУЛЯКА Михайла Васильовича — головного сержанта
ЛІСІНА Кирила Андрійовича (посмертно) — старшого сержанта

РУБЕЛЯ Вячеслава Миколайовича — старшого сержанта
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
БАЗЕЛЮКА Ігоря Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
БЕВЗЕНКА Івана Валентиновича (посмертно) — солдата
БЕЛІНСЬКОГО Івана Вікторовича — сержанта
БІЛАКА Василя Михайловича (посмертно) — солдата
БІЛОУСА Павла Віталійовича — майстер-сержанта
БОХАНА Олексія Олександровича — штаб-сержанта
БРАТЦІВА Володимира Івановича (посмертно) — старшого солдата
ВІННИКА Валерія Михайловича — штаб-сержанта
ВОЛКОВА Олексія Володимировича — солдата
ГАЯ Івана Сергійовича (посмертно) — солдата
ГОНЧАРЕНКА Івана Івановича — лейтенанта
ГОРДІЄНКА Володимира Миколайовича — старшого солдата
ДЕМКІВА Богдана Володимировича (посмертно) — солдата
ДЖОСА Михайла Анатолійовича — солдата
ДРАЧА Ігоря Валерійовича (посмертно) — солдата
ДУДАРЯ Віктора Васильовича (посмертно) — солдата
ЗАЛЕВСЬКОГО Максима Альбертовича (посмертно) — солдата
ЗАПОРОЖЦЯ Сергія Ігоровича — штаб-сержанта
ЗАСИПКІНА Володимира Сергійовича — старшого солдата
ЗАХАРЕНКА Олександра Едуардовича — старшого матроса
ІВАСЬКЕВИЧА Вадима Олеговича — капітана
КАБАКОВА Дмитра Володимировича (посмертно) — сержанта
КАЛИТУ Олександра Васильовича — старшого лейтенанта
КАПУСТЯКА Юрія Володимировича — капітана
КИЦЕЛЮКА Андрія Миколайовича (посмертно) — головного сержанта
КОЛЄСНІКА Віталія Миколайовича — сержанта
КОМОНЮКА Віталія Сергійовича (посмертно) — солдата
КОРНЕЛЯКА Богдана Зіновійовича (посмертно) — солдата
КОСТЮКА Павла Юрійовича (посмертно) — солдата
КРАВЧУКА Павла Миколайовича — майора
КУКУЄВА Юрія Володимировича (посмертно) — старшого сержанта
КУПРІЙЧУКА Максима Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
КУРИЛЕНКА Віталія Вікторовича — штаб-сержанта
ЛУЦЕНКА Володимира Сергійовича (посмертно) — старшого сержанта
МАЛОГО Сергія Олеговича (посмертно) — сержанта
МАТІЇШИНА Ігоря Михайловича (посмертно) — старшого солдата
МАТЯША Олега Івановича (посмертно) — старшого солдата
МЕЛЬНИКОВА Марина Ігоровича (посмертно) — солдата
МИРНОГО Сергія Сергійовича — майора
МІГДАЛЯ Юрія Миколайовича — старшого солдата
МІДЛЯРА Кирила В’ячеславовича — старшого матроса
НОВИКОВА Дмитра Володимировича — сержанта
ОЛИВУ Олега Руслановича — старшого лейтенанта
ПАВЛЕНКА Павла Леонідовича (посмертно) — солдата
ПІВНЯ Володимира Ігоровича — старшого сержанта
ПРУДНІЧЕНКА Олега Анатолійовича — старшого сержанта
САВЧЕНКА Руслана Григоровича — капітана
СВІСТУЛУ Кирила Андрійовича — сержанта
СИМОНОВИЧА Іллю Тарасовича (посмертно) — солдата
СІРЕНКА Володимира Павловича — майстер-сержанта
СКЛАДАНОГО Олега Анатолійовича — штаб-сержанта
СТЕФАНИШИНА Андрія Євгенійовича (посмертно) — старшого солдата
Ф’ЮТА Володимира Івановича — старшого сержанта
ЦВІТУНА Дмитра Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ЧАЙКУ Руслана Руслановича (посмертно) — солдата
ЧЕРНИШОВА Олександра Сергійовича — старшого солдата
ЧЕТВЕРІКОВА Андрія Костянтиновича (посмертно) — молодшого сер-

жанта
ШЕВЧЕНКА Віктора Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
ПРОРОВСЬКОГО Андрія Федоровича — майора медичної служби
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
АКОВАНЦЕВА  Андрія Миколайовича — сержанта
БАСАНЦЯ Ігоря Ігоровича — старшого лейтенанта
БИКОВСЬКИХ Віктора Олеговича — солдата
ВЛАСЕНКА  Максима Олександровича — старшого лейтенанта
ГОНЧАРУКА Владислава Івановича — старшого лейтенанта
ГРЕБЕНЮКА Олександра Миколайовича — старшого солдата
ЗАЙЦЯ Павла Вікторовича — солдата
ЗИРЯНОВА Андрія Сергійовича — солдата
КАДИРОВА Тимура Ільдаровича — старшого солдата
КВЄТКІНА Дмитра Олександровича — солдата
КОНЬКОВА Романа Сергійовича — майора
МУСІЄНКА Артема Сергійовича — капітана
НАЗАРЕНКА Тимура Володимировича — старшого солдата
ПАРШИКОВА Андрія Миколайовича — солдата
ПЄРЬКОВА Олександра Геннадійовича — старшого лейтенанта
ПЛІСКА Олександра Олександровича — старшого солдата
ПЛОТНІКОВА Вадима Володимировича — старшого сержанта
РУЖИНСЬКУ Карину Валентинівну — старшого лейтенанта
СУМІНА Артура Вадимовича — солдата
УСТУПНОГО Олександра Васильовича — солдата
ЧЕРНЯВСЬКОГО Ігоря Борисовича — підполковника
ШКРЕБЦЯ Артема Миколайовича — майора
ЮШИНА Богдана Валерійовича — старшого солдата
Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»
ВАЛЬКА Дмитра Васильовича — старшого солдата
СТАРОВАТСЬКОГО Володимира Миколайовича — штаб-сержанта
ШПИЛЬОВОГО Олександра Миколайовича — штаб-сержанта
Нагородити медаллю «За врятоване життя»
МАСЛЯН Ірину Миколаївну — штаб-сержанта
ШАКІРОВУ Вікторію Миколаївну — старшого лейтенанта медичної 

служби.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
29 березня 2022 року
№187/2022

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 березня 2022 р. № 380 
Київ

Про збір, обробку та облік інформації  
про пошкоджене та знищене нерухоме  

майно внаслідок бойових дій,  
терористичних актів, диверсій,  

спричинених військовою агресією  
Російської Федерації

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Запровадити збір та облік інформації про пошкоджене та знищене 

внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених вій-
ськовою агресією Російської Федерації, нерухоме майно громадян Украї-
ни з метою подальшого застосування механізмів для поновлення поруше-
них майнових прав фізичних осіб.

2. Затвердити Порядок подання інформаційного повідомлення про по-
шкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терорис-
тичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Фе-
дерації, що додається.

3. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що додаються.
4. Міністерству цифрової трансформації забезпечити:
збір та зберігання інформаційних повідомлень про пошкоджене та зни-

щене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, дивер-
сій, спричинених військовою агресією Російської Федерації (далі — ін-
формаційне повідомлення), програмними засобами Єдиного державного 
вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія), зокрема з викорис-
танням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

протягом тижня з дня набрання чинності цією постановою технічну 
можливість щодо подання інформаційного повідомлення через Портал 
Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), та 
оприлюднення інформації про початок збору такої інформації;

можливість щодо складання та подання центрами надання адміністра-
тивних послуг та нотаріусами повідомлення про пошкоджене та знище-
не нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, 
спричинених військовою агресією Російської Федерації, через Портал Дія;

доступ державних органів (за їх зверненням) до інформаційних пові-
домлень;

оприлюднення на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади Украї-
ни інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бо-
йових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агре-
сією Російської Федерації, крім інформації, що містить персональні дані;

передачу отриманих інформаційних повідомлень власнику (держате-
лю) інформаційно-комунікаційної системи, яка забезпечуватиме збір, об-
робку та облік таких даних, протягом місяця з моменту її створення.

5. Міністерству юстиції забезпечити передачу Міністерству цифрової 
трансформації відомостей з Єдиного реєстру нотаріусів про прізвища, 
власні імена, по батькові (за наявності) та номери свідоцтв про право на 
зайняття нотаріальною діяльністю нотаріусів протягом трьох днів з дня на-
брання чинності цією постановою.

6. Установити, що після набрання чинності Законом України про врегу-
лювання відносин щодо компенсації за пошкодження та знищення об’єктів 
нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, 
спричинених військовою агресією Російської Федерації, інформаційне по-
відомлення, подане відповідно до цієї постанови, прирівнюється до зая-
ви про надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомо-
го майна.

7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 
8 Порядку, затвердженого цією постановою, який набирає чинності з 11 
квітня 2022 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 26 березня 2022 р. № 380

ПОРЯДОК 
подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене 

нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій,  
спричинених військовою агресією Російської Федерації

1. Цей Порядок визначає умови, механізм та процедуру подання інфор-
маційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно 
внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених вій-
ськовою агресією Російської Федерації (далі — інформаційне повідо-
млення).

2. Дія цього Порядку поширюється на громадян України, які є власни-
ками пошкодженого або знищеного нерухомого майна внаслідок бойо-
вих дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією 
Російської Федерації (далі — особа), з моменту введення воєнного стану 
Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення во-
єнного стану в Україні».

3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
1) знищене нерухоме майно — квартири, інші житлові приміщення в бу-

дівлі, приватні житлові будинки, садові та дачні будинки, які знищені вна-
слідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військо-
вою агресією Російської Федерації, та відновлення яких шляхом ремонту 
чи реконструкції не є можливим або є економічно недоцільним;

2) пошкоджене нерухоме майно — квартири, інші житлові приміщен-
ня в будівлі, приватні житлові будинки, садові та дачні будинки, які пошко-
джені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених 
військовою агресією Російської Федерації, та можуть бути відновлені шля-
хом ремонту чи реконструкції.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодек-
сі України, Законах України «Про правовий режим воєнного стану», «Про 
електронні довірчі послуги», «Про електронні документи та електронний 
документообіг».

4. Інформаційне повідомлення може бути подане:
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ДОКУМЕНТИ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадяни Російської Федерації Азімов Рахім Азизбойович (тут і 

надалі в дужках зазначено прізвище, ім’я, по батькові особи також на 
російській мові — Азимов Рахим Азизбоевич), 16.08.1964 р.н., Кавінов 
Артем Олександрович (Кавинов Артём Александрович), 03.09.1969 
р.н., Кадєнков Дмитро Михайлович (Каденков Дмитрий Михайлович), 
03.05.1972 р.н., Казаков Віктор Олексійович (Казаков Виктор Алексее-
вич), 04.04.1949 р.н., Казакова Ольга Михайлівна (Казакова Ольга Ми-
хайловна), 30.05.1968 р.н., Калімуллін Рустам Галіуллович (Калимул-
лин Рустам Галиуллович), 02.01.1958 р.н. 

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України,                                
04 квітня (понеділок) 2022 року з 09:00 до 11.00 год. Вам необхід-
но з’явитися в каб. № 311 слідчого відділу Управління СБУ в Терно-
пільській області до старшого слідчого в особливо важливих справах 
Вигонного Андрія Миколайовича, за адресою: м. Тернопіль, проспект 
Степана Бандери, 21, тел. (0352) 279-216, для участі у проведенні слід-
чих та процесуальних дій, зокрема, для вручення письмового повідо-
млення про підозру і допиту як підозрюваного у кримінальному про-
вадженні № 22022000000000080 від 10.03.2022, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК Укра-
їни. 

Разом з цим повідомляю, що у разі неприбуття на виклик слідчого 
без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, 
настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Громадяни Російської Федерації Канаєв Олексій Валеріанович (Ка-
наев Алексей Валерианович), 30.09.1971 р.н., Кара-оол Шолбан Валер-
йович (Кара-оол Шолбан Валерьевич), 18.07.1966 р.н., Карлов Георгій 
Олександрович (Карлов Георгий Александрович), 04.01.1971 р.н., Кар-
мазіна Раїса Василівна (Кармазина Раиса Васильевна), 09.01.1951 р.н., 
Карпов Анатолій Євгенович (Карпов Анатолий Евгеньевич), 23.05.1951 
р.н., Картаполов Андрій Валерійович (Картаполов Андрей Валерие-
вич), 09.11.1963 р.н.

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України,                                
05 квітня (вівторок) 2022 року з 09:00 до 11.00 год. Вам необхідно 
з’явитися в каб. № 311 слідчого відділу Управління СБУ в Тернопіль-
ській області до старшого слідчого в особливо важливих справах Ви-
гонного Андрія Миколайовича, за адресою: м. Тернопіль, проспект 
Степана Бандери, 21, тел. (0352) 279-216, для участі у проведенні слід-
чих та процесуальних дій, зокрема, для вручення письмового повідо-
млення про підозру і допиту як підозрюваного у кримінальному про-
вадженні № 22022000000000080 від 10.03.2022, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК Укра-
їни. 

Разом з цим повідомляю, що у разі неприбуття на виклик слідчого 
без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, 
настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Громадяни Російської Федерації Кастюкевич Ігор Юрійович (Кас-
тюкевич Игорь Юрьевич), 06.12.1976 р.н., Качкаєв Павло Рюрико-
вич (Качкаев Павел Рюрикович), 04.10.1951 р.н., Квітка Іван Іванович 
(Квитка Иван Иванович), 04.05.1967 р.н., Кідяєв Віктор Борисович (Ки-
дяев Виктор Борисович), 09.07.1956 р.н., Кізєєв Михайло Володими-
рович (Кизеев Михаил Владимирович), 31.03.1978 р.н., Кір’янов Артем 
Юрійович (Кирьянов Артём Юрьевич), 12.01.1977 р.н.  

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, 06 квіт-
ня (середа) 2022 року з 09:00 до 11.00 год. Вам необхідно з’явитися 
в каб. № 311 слідчого відділу Управління СБУ в Тернопільській облас-
ті до старшого слідчого в особливо важливих справах Вигонного Ан-
дрія Миколайовича, за адресою: м. Тернопіль, проспект Степана Бан-
дери, 21, тел. (0352) 279-216, для участі у проведенні слідчих та про-
цесуальних дій, зокрема, для вручення письмового повідомлення 
про підозру і допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 22022000000000080 від 10.03.2022, за ознаками вчинення кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України. 

Разом з цим повідомляю, що у разі неприбуття на виклик слідчого 
без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, 
настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Громадяни Російської Федерації Кісєльов Михайло Сергійович 
(Киселёв Михаил Сергеевич), 18.06.1986 р.н., Кісляков Михайло Ле-
онідович (Кисляков Михаил Леонидович), 18.11.1975 р.н., Ковпак Лев 
Ігорович (Ковпак Лев Игоревич), 23.10.1978 р.н., Коган Олександр Бо-

рисович (Коган, Александр Борисович), 26.02.1969 р.н., Когогіна Аль-
фія Гумарівна (Когогина Альфия Гумаровна), 22.02.1968 р.н., Козлов-
ський Олександр Миколайович (Козловский Александр Николаевич), 
05.05.1973 р.н. 

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, 07 квіт-
ня (четвер) 2022 року з 09:00 до 11.00 год. Вам необхідно з’явитися 
в каб. № 311 слідчого відділу Управління СБУ в Тернопільській облас-
ті до старшого слідчого в особливо важливих справах Вигонного Ан-
дрія Миколайовича, за адресою: м. Тернопіль, проспект Степана Бан-
дери, 21, тел. (0352) 279-216, для участі у проведенні слідчих та про-
цесуальних дій, зокрема, для вручення письмового повідомлення 
про підозру і допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 22022000000000080 від 10.03.2022, за ознаками вчинення кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України. 

Разом з цим повідомляю, що у разі неприбуття на виклик слідчого 
без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, 
настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України. 

Громадяни Російської Федерації Колєснік Андрій Іванович (Колес-
ник Андрей Иванович), 26.02.1960 р.н., Колєсніков Олег Олексійович 
(Колесников Олег Алексеевич), 11.09.1968 р.н., Колунов Сергій Воло-
димирович (Колунов Сергей Владимирович), 22.03.1973 р.н., Кононов 
Володимир Михайлович (Кононов Владимир Михайлович), 13.03.1958 
р.н., Коробова Ольга Володимирівна (Коробова Ольга Владимировна), 
15.09.1978 р.н., Костенко Наталія Василівна (Костенко Наталья Васи-
льевна), 09.08.1980 р.н. 

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України,                                
08 квітня (п’ятниця) 2022 року з 09:00 до 11.00 год. Вам необхідно 
з’явитися в каб. № 311 слідчого відділу Управління СБУ в Тернопіль-
ській області до старшого слідчого в особливо важливих справах Ви-
гонного Андрія Миколайовича, за адресою: м. Тернопіль, проспект 
Степана Бандери, 21, тел. (0352) 279-216, для участі у проведенні слід-
чих та процесуальних дій, зокрема, для вручення письмового повідо-
млення про підозру і допиту як підозрюваного у кримінальному про-
вадженні № 22022000000000080 від 10.03.2022, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК Укра-
їни. 

Разом з цим повідомляю, що у разі неприбуття на виклик слідчого 
без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, 
настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України. 

Громадяни Російської Федерації Коткін Сергій Миколайович (Кот-
кин Сергей Николаевич), 11.03.1956 р.н., Кравченко Денис Борисович 
(Кравченко Денис Борисович), 17.04.1976 р.н., Красноштанов Антон 
Олексійович (Красноштанов Антон Алексеевич), 10.06.1986 р.н., Кра-
сов Андрій Леонідович (Красов Андрей Леонидович), 27.01.1967 р.н., 
Крашенінніков Павло Володимирович (Крашенинников Павел Влади-
мирович), 21.06.1964 р.н., Кривоносов Сергій Володимирович (Криво-
носов Сергей Владимирович), 29.05.1971 р.н. 

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України,                                
04 квітня (понеділок) 2022 року з 09:00 до 11.00 год. Вам необхід-
но з’явитися в каб. № 311 слідчого відділу Управління СБУ в Терно-
пільській області до старшого слідчого в особливо важливих справах 
Вигонного Андрія Миколайовича, за адресою: м. Тернопіль, проспект 
Степана Бандери, 21, тел. (0352) 279-216, для участі у проведенні слід-
чих та процесуальних дій, зокрема, для вручення письмового повідо-
млення про підозру і допиту як підозрюваного у кримінальному про-
вадженні № 22022000000000080 від 10.03.2022, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК Укра-
їни. 

Разом з цим повідомляю, що у разі неприбуття на виклик слідчого 
без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, 
настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України. 

Громадяни Російської Федерації Кузнєцова Анна Юріївна (Кузнецо-
ва Анна Юрьевна), 03.01.1982 р.н., Тріфонов Андрій Федорович (Три-
фонов Андрей Фёдорович), 01.05.1965 р.н., Туров Артем Вікторович 
(Туров Артём Викторович), 01.03.1984 р.н., Тутова Лариса Миколаївна 
(Тутова Лариса Николаевна), 18.10.1969 р.н., Утяшева Римма Амирів-
на (Утяшева Римма Амировна), 01.1952 р.н., Фадіна Оксана Миколаїв-
на (Фадина Оксана Николаевна), 03.07.1976 р.н. 

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України,                                
05 квітня (вівторок) 2022 року з 09:00 до 11.00 год. Вам необхідно 
з’явитися в каб. № 311 слідчого відділу Управління СБУ в Тернопіль-

ській області до старшого слідчого в особливо важливих справах Ви-
гонного Андрія Миколайовича, за адресою: м. Тернопіль, проспект 
Степана Бандери, 21, тел. (0352) 279-216, для участі у проведенні слід-
чих та процесуальних дій, зокрема, для вручення письмового повідо-
млення про підозру і допиту як підозрюваного у кримінальному про-
вадженні № 22022000000000080 від 10.03.2022, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК Укра-
їни. 

Разом з цим повідомляю, що у разі неприбуття на виклик слідчого 
без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, 
настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України. 

Громадяни Російської Федерації Фаррахов Айрат Закієвич (Фарра-
хов Айрат Закиевич), 17.02.1968 р.н., Фьодоров Євгеній Олексійович 
(Фёдоров Евгений Алексеевич), 11.05.1963 р.н., Фєдяєв Павло Михай-
лович (Федяев Павел Михайлович), 31.07.1982 р.н., Фєтісов В’ячеслав 
Олександрович (Фетисов Вячеслав Александрович), 20.04.1958 р.н., 
Фомічьов В’ячеслав Васильович (Фомичев Вячеслав Васильевич), 
26.04.1965 р.н., Фролова Тамара Іванівна (Фролова Тамара Иванов-
на), 02.11.1959 р.н. 

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, 06 квіт-
ня (середа) 2022 року з 09:00 до 11.00 год. Вам необхідно з’явитися 
в каб. № 311 слідчого відділу Управління СБУ в Тернопільській об-
ласті до старшого слідчого в особливо важливих справах Вигонно-
го Андрія Миколайовича, за адресою: м. Тернопіль, проспект Сте-
пана Бандери, 21, тел. (0352) 279-216, для участі у проведенні слід-
чих та процесуальних дій, зокрема, для вручення письмового по-
відомлення про підозру і допиту як підозрюваного у кримінально-
му провадженні № 22022000000000080 від 10.03.2022, за ознака-
ми вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3  
ст. 110 КК України. 

Разом з цим повідомляю, що у разі неприбуття на виклик слідчого 
без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, 
настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України. 

Громадяни Російської Федерації Хамзаєв Бійсултан Султанбіє-
вич (Хамзаев Бийсултан Султанбиевич), 24.05.1982 р.н., Харчен-
ко Катерина Володимирівна (Харченко Екатерина Владимировна), 
11.08.1977 р.н., Хасанов Мурат Русланович (Хасанов Мурат Руслано-
вич), 10.12.1970 р.н., Хінштейн Олександр Овсійович (Хинштейн Алек-
сандр Евсеевич), 26.10.1974 р.н., Хор Гліб Якович (Хор Глеб Яковле-
вич), 08.04.1963 р.н., Хубєзов Дмитро Анатолійович (Хубезов Дмитрий 
Анатольевич), 20.12.1971 р.н. 

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, 07 квіт-
ня (четвер) 2022 року з 09:00 до 11.00 год. Вам необхідно з’явитися 
в каб. № 311 слідчого відділу Управління СБУ в Тернопільській облас-
ті до старшого слідчого в особливо важливих справах Вигонного Ан-
дрія Миколайовича, за адресою: м. Тернопіль, проспект Степана Бан-
дери, 21, тел. (0352) 279-216, для участі у проведенні слідчих та про-
цесуальних дій, зокрема, для вручення письмового повідомлення 
про підозру і допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 22022000000000080 від 10.03.2022, за ознаками вчинення кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України. 

Разом з цим повідомляю, що у разі неприбуття на виклик слідчого 
без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, 
настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України. 

Громадяни Російської Федерації Цед Микола Григорович (Цед Ни-
колай Григорьевич), 06.10.1959р.н., Цунаєва Олена Мойсеївна (Цунае-
ва Елена Моисеевна), 13.01.1969 р.н. 

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України,                                
08 квітня (п’ятниця) 2022 року з 09:00 до 11.00 год. Вам необхідно 
з’явитися в каб. № 311 слідчого відділу Управління СБУ в Тернопіль-
ській області до старшого слідчого в особливо важливих справах Ви-
гонного Андрія Миколайовича, за адресою: м. Тернопіль, проспект 
Степана Бандери, 21, тел. (0352) 279-216, для участі у проведенні слід-
чих та процесуальних дій, зокрема, для вручення письмового повідо-
млення про підозру і допиту як підозрюваного у кримінальному про-
вадженні № 22022000000000080 від 10.03.2022, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК Укра-
їни. 

Разом з цим повідомляю, що у разі неприбуття на виклик слідчого 
без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, 
настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України. 

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Ткаченко А. М. відповідно до ст. ст. 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК Укра-
їни повідомляє про підозру Ляміну Денису Ігоровичу, 19.05.1979 року народження, уродженцю м. Слуцьк Мінської області БРСР 
СРСР, без встановленого досудовим розслідуванням місця проживання, громадянину Російської Федерації, у кримінальному про-
вадженні № 22022000000000054 від 24.02.2022 про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 3 ст. 110 КК України (вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушен-
ня порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків); ч. 2  
ст. 437 КК України (ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб), за фактом вчинення з 24.02.2022 та щонай-
менше до 18.03.2022 підпорядкованим йому армійським корпусом Збройних Сил Російської Федерації військового вторгнення 
на територію України. 

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки 
про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/pov-v. 

ТОВ «Аквапласт» (код ЄДРПОУ — 32974593), на виконання Акту від 24 лютого 
2022 р. про визнання окремих печаток підприємства недійсними, повідомляє, що 
у зв’язку з втратою ТОВ «Аквапласт» окремих печаток підприємства, з 24 лютого  
2022 р. визнано недійсними три круглі печатки ТОВ «Аквапласт», на відтиску яких 
міститься найменування підприємства, його код ЄДРПОУ — 32974593, а також  
числове позначення номеру печатки, зокрема печатки №№ 6 та 7, а також спеці-
альну печатку, де поміж вищезазначеної інформації містився текст: «Охорона праці 
№1», та зауважує про неможливість їх використання ТОВ «Аквапласт», починаючи  
з 24 лютого 2022 року, а використання таких печаток третіми особами відповідатиме 
ознакам злочину, передбаченого ст. 357 КК України.

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

2. Абзац третій підпункту 2 пункту 19 після слів «виконання ремонтно-буді-
вельних робіт з реконструкції та капітального ремонту систем (мереж) кисне-
постачання;» доповнити словами «видатки за рахунок коштів резервного фон-
ду бюджету;».

3. У пункті 20:
1) в абзаці першому слова «, залучених до вирішення завдань, пов’язаних із 

запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану,» ви-
ключити;

2) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом  такого змісту:
«внесення інформації до бази даних Єдиного реєстру розпорядників бю-

джетних коштів і одержувачів бюджетних коштів здійснюється на підставі по-
даної відповідним розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів реєстра-
ційної картки (змін до реєстраційної картки), до якої додається копія належним 
чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа (для новоство-
рених установ), засвідчена його керівником. Розпорядники бюджетних коштів, 

які діють на підставі законів, розпорядчих актів Президента України, установчих 
документів не подають;». 

У зв’язку з цим абзаци другий — сьомий вважати відповідно абзацами тре-
тім — восьмим;

3) абзац третій замінити абзацами такого змісту:
«для відкриття рахунків та здійснення видатків до Казначейства або органу 

Казначейства надається картка із зразками підписів та відбитка печатки розпо-
рядника (одержувача) бюджетних коштів, засвідчена її керівником, та копії на-
казів про надання права першого та другого підписів. У разі відсутності особи, 
яка має право другого підпису, платежі здійснюються за наявності підпису осо-
би, яка має право першого підпису, при цьому до Казначейства або органу Каз-
начейства подається картка із зразками підписів та відбитка печатки осіб, які ма-
ють право першого підпису (у графі картки, що призначена для зазначення по-
сад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про відсутність та-
ких осіб);

реєстраційна картка (зміни до реєстраційної картки), копія установчого доку-
мента, заява  про відкриття рахунків в період дії воєнного стану можуть бути по-
дані до Казначейства або органу Казначейства у вигляді сканованої копії паперо-
вого документа за умови її підписання  з використанням кваліфікованого елек-
тронного підпису керівника розпорядника (одержувача) бюджетних коштів;

вимоги законодавства щодо обов’язкового використання даних Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громад-
ських формувань для перевірки інформації, що міститься в реєстраційній картці 
(змінах до реєстраційної картки) або картці із зразками підписів та відбитка пе-
чатки, не застосовуються у разі тимчасової відсутності доступу до зазначеного 
Єдиного державного реєстру або у разі тимчасового припинення внесення змін 
до відомостей, що в ньому містяться;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий — восьмий вважати відповідно абзацами 
шостим — десятим;

4) в абзаці шостому слова «на заходи спеціального призначення» виключити.


