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  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України  
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених 

з військової служби, та деяких інших осіб» 
щодо пенсій в разі втрати годувальника

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з вій-

ськової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,  
№ 29, ст. 399 із наступними змінами) такі зміни:

1. У частині четвертій статті 30:
пункт «б» викласти в такій редакції:
«б) батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли віку, що дає право на при-

значення пенсії за віком, встановленого частиною першою статті 26 Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (незалежно від трива-
лості страхового стажу), або є особами з інвалідністю»;

у пункті «в» слова і цифри «мають право на пенсію не раніш як за 5 років до 
досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» замінити словами і цифрами 
«та/або безпосередньою участю у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення 
оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військо-
вою агресією Російської Федерації проти України, мають право на пенсію не раніш як 
за 5 років до досягнення віку, що дає право на призначення пенсії за віком, встанов-
леного частиною першою статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування» (незалежно від тривалості страхового стажу), або якщо 
вони мають право на пенсію незалежно від віку відповідно до частини третьої стат-
ті 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», на 
дострокову пенсію за віком, пенсію за віком на пільгових умовах чи пенсію із змен-
шенням пенсійного віку відповідно до закону».

2. У пункті «а» статті 36 слова і цифри «які є непрацездатними та перебували на 
утриманні загиблого (померлого) годувальника (при цьому дітям та іншим особам, 
зазначеним в абзаці другому статті 30 цього Закону, незалежно від того, чи перебува-
ли вони на утриманні загиблого (померлого) годувальника), — 70 процентів грошо-
вого забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного 
непрацездатного члена сім’ї. Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальни-
ка перебували двоє і більше членів сім’ї, пенсія призначається у розмірі 90 процентів 
грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що 
розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 40 процентів на кож-
ного непрацездатного члена сім’ї» замінити словами і цифрами «а саме батькам (од-
ному з батьків), дружині (чоловікові), іншому непрацездатному члену сім’ї загибло-
го (померлого) годувальника, якщо право на пенсію має один непрацездатний член 
сім’ї, — у розмірі 70 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загибло-
го (померлого) годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї; якщо право на 
пенсію мають два і більше непрацездатних членів сім’ї (крім батьків, дружини (чоло-
віка) — у розмірі 50 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого 
(померлого) годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї».

3. Текст статті 37 викласти в такій редакції:
«Пенсія в разі втрати годувальника (або частина спільної пенсії кожного непрацез-

датного члена сім’ї), що призначається членам сімей військовослужбовців, осіб, які 
мають право на пенсію згідно з цим Законом, з розрахунку на кожного непрацездат-
ного члена сім’ї не може бути меншою ніж два визначені законом розміри прожитко-
вого мінімуму для осіб, які втратили працездатність».

4. Статтю 41 викласти в такій редакції:
«Стаття 41. Призначення пенсії в разі втрати годувальника кожному члену сім’ї
Пенсія в разі втрати годувальника призначається кожному непрацездатному чле-

ну сім’ї, який має право на таку пенсію».
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Установити, що у випадках, якщо розмір пенсії в разі втрати годувальника кож-

ного непрацездатного члена сім’ї, призначеної до набрання чинності цим Законом, є 
більшим за розмір, обчислений відповідно до цього Закону, пенсія виплачується у 
раніше призначеному розмірі.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону 
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
24 березня 2022 року
№ 2146-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» щодо запровадження 
комплексного огляду системи соціального 

захисту ветеранів війни
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Ві-

домості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами) допо-
внити статтями 11 та 12 такого змісту:

«Стаття 11. Державна політика соціального захисту ветеранів війни та членів їх сі-
мей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (по-
мерлих) Захисників та Захисниць України

Державна політика соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей, членів 
сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захис-
ників та Захисниць України — цілеспрямована, системна діяльність органів держав-
ної влади щодо забезпечення соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей, 
членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) 
Захисників та Захисниць України шляхом надання їм пільг і гарантій соціального за-
хисту відповідно до законодавства.

Державна політика у сфері соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей, 
членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) 
Захисників та Захисниць України формується та реалізується на принципах соціаль-
ної справедливості під час встановлення обсягу пільг та гарантій, комплексності під 
час формування та реалізації заходів адаптації ветеранів війни до мирного життя, на-
лежного фінансового забезпечення передбачених законом пільг та гарантій зазна-
ченій категорії громадян, відкритості та рівного доступу до інформації про державні 
пільги та гарантії, механізми їх реалізації, доступу до реалізації права на отримання 
всіх пільг та гарантій, прозорості та підзвітності діяльності органів державної влади, 
їх посадових осіб у сфері соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей, чле-
нів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) За-
хисників та Захисниць України.

Стаття 12. Система соціального захисту ветеранів війни, членів сімей загиблих (по-
мерлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць 
України

Система соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей за-
гиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та 
Захисниць України — сукупність органів державної влади, підприємств, установ, ор-
ганізацій, які взаємодіють між собою та іншими системами державного управління 

осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України «Про статус ветеранів ві-
йни, гарантії їх соціального захисту».

6. У пункті 5 частини першої статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 11, 
ст. 75 із наступними змінами) слова «особам, на яких поширюється чинність Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» замінити слова-
ми «членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (по-
мерлих) Захисників і Захисниць України».

7. Пункт «в» частини другої статті 81 Статуту гарнізонної та вартової служб Зброй-
них Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут гарнізонної та варто-
вої служб Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-
23, ст. 196 із наступними змінами), викласти в такій редакції:

«в) померлих або загиблих учасників бойових дій, зазначених у пунктах 19-24 час-
тини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту».

8. В абзаці четвертому статті 8 Закону України «Про державні нагороди України» 
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162 із наступними змінами) сло-
ва «осіб, на яких поширюється Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» замінити словами «членів сімей загиблих (померлих) ветеранів 
війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України».

9. У Законі України «Про громадянство України» (Відомості Верховної Ради Укра-
їни, 2001 р., № 13, ст. 65 із наступними змінами):

1) у частині сьомій статті 8 слова та цифру «частини п’ятої статті 9» замінити сло-
вами та цифрою «частини шостої статті 9», а слова та цифру «частиною шостою 
статті 9» — словами та цифрою «частиною сьомою статті 9»;

2) у частині сьомій статті 9:
слова та цифри «передбачених пунктами 1, 3 частини п’ятої цієї статті» заміни-

ти словами та цифрами «передбачених пунктами 1, 3 частини шостої цієї статті»;
після слів «стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Лу-

ганській областях)» доповнити словами «та/або брали (беруть) участь у здійснен-
ні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населен-
ня та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації про-
ти України»;

слова та цифри «пунктами 1 та/або 3 частини п’ятої цієї статті» замінити словами 
та цифрами «пунктами 1 та/або 3 частини шостої цієї статті»;

3) у статті 10:
у частині першій слова та цифру «частиною п’ятою статті 9» замінити словами та 

цифрою «частиною шостою статті 9»;
у пункті 1 частини сьомої слова та цифру «частини п’ятої статті 9» замінити слова-

ми та цифрою «частини шостої статті 9», а слова та цифру «частиною шостою статті 
9» — словами та цифрою «частиною сьомою статті 9».

10. У частині чотирнадцятій статті 19 Закону України «Про охорону дитинства» (Ві-
домості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142 із наступними змінами) сло-
ва «внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній опе-
рації, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській облас-
тях» замінити словами та цифрами «дітям загиблих (померлих) осіб, визначених у 
частині першій статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх со-
ціального захисту».

11. У частині третій статті 33 Закону України «Про дошкільну освіту» (Відомос-
ті Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259; 2006 р., № 44, ст. 433; 2020 р.,  
№ 30, ст. 207; із змінами, внесеними Законом України від 5 листопада 2020 року № 
978-IX) слова та цифри «у статті 10» замінити словами та цифрами «у статтях 10 та 
101».

12. Пункт «а» частини першої статті 14 Закону України «Про поховання та похо-
ронну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 47 із наступними 
змінами) доповнити абзацами шостим — восьмим такого змісту:

«Герої України, яким починаючи з 2014 року вручено орден «Золота Зірка»;
особи, нагороджені орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів;
особи, нагороджені орденом княгині Ольги трьох ступенів».
13. В абзаці шостому статті 4 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідніс-

тю в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 36 із наступни-
ми змінами):

слова «військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних)» замінити сло-
вами «військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних, добровольців Сил 
територіальної оборони)»;

після слів «військових формувань» доповнити словами «осіб, які входили до 
складу добровольчого формування територіальної громади»;

після слів «перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначе-
них заходів» доповнити словами «у заходах, необхідних для забезпечення оборони 
України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агре-
сією Російської Федерації проти України».

14. Пункт 2 частини першої статті 11 Закону України «Про житловий фонд соці-
ального призначення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 159 із 
наступними змінами) викласти в такій редакції:

«2) члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (по-
мерлих) Захисників і Захисниць України, — протягом двох років з дня взяття на со-
ціальний квартирний облік».

15. У частинах другій — четвертій, шостій і сьомій статті 4, абзацах другому і тре-
тьому частини першої статті 6 Закону України «Про дитяче харчування» (Відомості 
Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 433 із наступними змінами) слова та циф-
ри «у статті 10» замінити словами та цифрами «у статтях 10 та 101».

16. В абзаці чотирнадцятому частини першої статті 1 Закону України «Про оздо-
ровлення та відпочинок дітей» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 45, 
ст. 313 із наступними змінами) цифри «19-21» замінити цифрами «19-24», а сло-
ва «внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній опе-
рації, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській облас-
тях» — словами та цифрами «діти загиблих (померлих) осіб, визначених у части-
ні першій статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту».

17. В абзаці другому частини другої статті 4 Закону України «Про запобігання 
впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будів-
ництва» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 19, ст. 257 із наступними змі-
нами) слова та цифри «пунктів 19-21 частини першої статті 6, пунктів 10-14 частини 
другої статті 7 та абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10» заміни-
ти словами та цифрами «пунктів 19-24 частини першої статті 6, пунктів 10-15 части-
ни другої статті 7 та абзаців другого, четвертого і шостого частини першої статті 101».

18. В абзаці другому частини сьомої статті 11 Закону України «Про державну реє-
страцію актів цивільного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 
509 із наступними змінами) слова «осіб, на яких поширюється чинність Закону Укра-
їни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» замінити словами 
«членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (помер-
лих) Захисників і Захисниць України».

19. В абзаці третьому частини четвертої статті 17 Закону України «Про збір та об-
лік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відо-
мості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами) слова 
«осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, га-
рантії їх соціального захисту» замінити словами «членів сімей загиблих (померлих) 
ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України».

20. У пункті 9 частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну право-
ву допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 51, ст. 577 із наступни-
ми змінами) слова «особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ве-
теранів війни, гарантії їх соціального захисту» замінити словами «члени сімей заги-
блих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і За-
хисниць України».

21. В абзаці другому частини четвертої статті 11 Закону України «Про Єдиний дер-
жавний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство Укра-
їни, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (Відомості Верховної Ради України, 
2013 р., № 51, ст. 716 із наступними змінами) слова «осіб, на яких поширюється дія 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» заміни-

з метою формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту 
ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, 
членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

Комплексний огляд системи соціального захисту ветеранів війни та членів їх сі-
мей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (по-
мерлих) Захисників та Захисниць України — процедура оцінювання існуючого стану 
системи і готовності її складових до виконання функціональних завдань соціально-
го захисту ветеранів війни, за результатами якої розробляються та уточнюються нор-
мативно-правові акти з питань розвитку системи соціального захисту ветеранів війни 
та її складових, визначаються заходи, спрямовані на досягнення органами державної 
влади, підприємствами, установами, організаціями, які взаємодіють між собою та ін-
шими системами державного управління з метою формування та реалізації держав-
ної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, необхідних спроможностей 
в умовах виникнення поточних і прогнозованих проблем.

Комплексний огляд системи соціального захисту ветеранів війни та членів їх сі-
мей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (по-
мерлих) Захисників та Захисниць України проводиться один раз на три роки цен-
тральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує держав-
ну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі за-
слуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей 
ветеранів та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих 
(померлих) Захисників та Захисниць України.

Порядок проведення комплексного огляду системи соціального захисту ветера-
нів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, чле-
нів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України визначається Кабі-
нетом Міністрів України».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
24 березня 2022 року
№ 2147-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України у зв’язку з внесенням змін  
до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У пункті 5 частини другої статті 42 Кодексу законів про працю України (Відомос-

ті Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) слова «особам, на яких по-
ширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту» замінити словами «членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, 
членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України».

2. Абзац шостий пункту 1 статті 11 Закону України «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 
1992 р., № 15, ст. 190 із наступними змінами) замінити двома новими абзацами та-
кого змісту:

«Держава забезпечує безоплатну психологічну допомогу особам, зазначеним у 
пункті 1 статті 3 цього Закону, які брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсі-
чі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській об-
ластях, у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту 
безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської 
Федерації проти України, чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних 
(бойових) умовах. Психологічна допомога організовується психологічними служба-
ми військових частин (підрозділів), а в разі потреби здійснюється у військово-медич-
них закладах охорони здоров’я згідно з порядками, затвердженими центральними 
органами виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні утворені відповідно 
до законів України військові формування та правоохоронні органи.

Особи, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни, 
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени сімей таких осіб, чле-
ни сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) За-
хисників і Захисниць України, визначені Законом України «Про статус ветеранів ві-
йни, гарантії їх соціального захисту», мають право на безоплатну психологічну допо-
могу. Організація психологічної допомоги зазначеним особам провадиться централь-
ним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну по-
літику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслу-
ги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей та-
ких осіб та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих 
(померлих) Захисників і Захисниць України. Порядок та умови надання психологічної 
допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України».

3. У статті 30 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з вій-
ськової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,  
№ 29, ст. 399 із наступними змінами):

частину третю після слів «перебуваючи безпосередньо в районах та у період їх 
здійснення» доповнити словами «безпосередньою участю у здійсненні заходів, не-
обхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтере-
сів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України»;

абзац перший пункту «в» частини четвертої після слів «перебуваючи безпосеред-
ньо в районах та у період їх здійснення» доповнити словами «безпосередньою учас-
тю у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту без-
пеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Фе-
дерації проти України».

4. У Законі України «Про відпустки» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р.,  
№ 2, ст. 4 із наступними змінами):

1) у пункті 8 частини тринадцятої статті 10 слова «особам, на яких поширюється 
чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
замінити словами «членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей 
загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України»;

2) в абзаці першому пункту 4 частини першої статті 25 слова «особам, на яких по-
ширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту» замінити словами «членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, 
членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України».

5. У Законі України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» (Відомості 
Верховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215 із наступними змінами):

1) у статті 41 слова «внаслідок захворювання, одержаного в період участі в анти-
терористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях» замінити словами та цифрами «діти загиблих (померлих) осіб, 
визначених у частині першій статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту»;

2) у статті 441:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 441. Соціальний захист постраждалих учасників Революції Гідності, учас-

ників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей, дітей, які є чле-
нами сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дітей, один із бать-
ків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрова-
них як внутрішньо переміщені особи»;

у частині першій слова «внаслідок захворювання, одержаного в період участі в 
антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпе-
ки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях» замінити словами та цифрами «дітям загиблих (померлих) 
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ДОКУМЕНТИ

Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 1 квітня 2022 р. № 398

ВІДОМОСТІ 
 щодо обліку об’єктів регулювання, що переміщуються територією України  

без супроводу карантинного сертифіката

Дата  
внесення  

інформації

Назва об’єкта  
регулювання

Кількість переміщеного 
об’єкта регулювання

Країна експорту/  
реекспорту*

Назва, дата,  
та номер фітосанітар-

ного документа,  
що супроводжував 
вантаж з об’єктами 

регулювання

Місце кінцевого пе-
реміщення (місце 

призначення) об’єкта 
регулювання

Найменування та кон-
тактні дані особи, якій 
переміщено об’єкт ре-
гулювання, місце при-

значення**

Примітки (за-
повнюється 

особою у разі 
потреби)кількість одиниця виміру

1 2 3 4 5 6 7 8 9

____________________________________ 
(ініціали (ініціал), прізвище особи)

__________________________ 
(підпис)

МП (за наявності)
______________
* У разі ввезення на митну територію України.
** У разі переміщення за межі карантинної зони.

Витяг із постанови Центральної виборчої комісії  
від 31 березня 2022 року № 63

«Про визнання обраним народним депутатом України  
Божкова О. В. на позачергових виборах народних депутатів 

України 21 липня 2019 року в загальнодержавному 
багатомандатному виборчому окрузі»

Визнати обраним народним депутатом України на позачергових вибо-
рах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавно-
му багатомандатному виборчому окрузі:

Божков Олександр Валерійович, 1988 року народження, освіта вища, 
виконавчий продюсер, ТОВ «Квартал 95», проживає в місті Києві, без-
партійний, включений до виборчого списку ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА  
НАРОДУ» під № 141.

ЦВК ІНФОРМУЄ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 1 квітня 2022 р. № 394
ЗМІНИ, 

що вносяться до Положення про  
Міністерство юстиції України

1. Абзац другий пункту 1 після слова «пробації» доповнити словами «, з питань 
утримання військовополонених».

2. Пункт 3 доповнити підпунктом 29 такого змісту:
«29) забезпечення формування та реалізація державної політики з питань утри-

мання військовополонених;».
3. Пункт 4 доповнити підпунктами 9517 і 9518 такого змісту:
«9517) утворює табори для тримання військовополонених та дільниці для триман-

ня військовополонених;
9518) створює умови тримання військовополонених у таборах для тримання вій-

ськовополонених та дільницях для тримання військовополонених з дотриманням 
міжнародних зобов’язань України, зокрема у сфері міжнародного гуманітарного пра-
ва, і вимог національного законодавства;».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 1 квітня 2022 р. № 395 
Київ

Про внесення зміни до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 12 липня 1999 р. № 1228
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. № 1228 

«Про надання суб’єктам господарювання повноважень на право здійснення експор-
ту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що ста-
новлять державну таємницю» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 28, ст. 1412) — 
із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. 
№ 277, доповнивши її пунктом 165 такого змісту:

«165. Надати до 1 травня 2026 р. товариству з обмеженою відповідальністю «ДНІ-
ПРОШИНА» повноваження на право здійснення експорту товарів військового при-
значення власного виробництва за позицією ML6.а додатка до Порядку здійснення 
державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначен-
ня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. 
№ 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2506; 2017 р., № 67, ст. 2011).».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 1 квітня 2022 р. № 396 
Київ

Про внесення зміни до пункту 1  
постанови Кабінету Міністрів України  

від 1 березня 2022 р. № 174
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 

р. № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон Укра-
їни в умовах воєнного стану» — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міні-
стрів України від 22 березня 2022 р. № 344 і від 26 березня 2022 р. № 362, доповнив-
ши абзац перший після слів «шляхом подання» словами «в паперовій або електро-
нній формі». 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 1 квітня 2022 р. № 397 
Київ

Про затвердження Порядку фінансового 
забезпечення діяльності військових 

адміністрацій
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок фінансового забезпечення діяльності військових адміністра-

цій, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 1 квітня 2022 р. № 397
ПОРЯДОК 

фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій

1. Цей Порядок визначає механізм фінансового забезпечення діяльності військо-
вих адміністрацій, зокрема здійснення оплати праці працівників та грошового забез-
печення військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до зако-
нів, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, служби цивіль-
ного захисту, які відряджаються до них в установленому законодавством порядку.

2. Фінансування діяльності здійснюється:
1) військових адміністрацій населених пунктів — за рахунок коштів відповідно-

го місцевого бюджету територіальної громади, де утворено військову адміністрацію;
2) обласних та районних військових адміністрацій — за рахунок коштів державно-

го бюджету та відповідних обласних та районних бюджетів.
3. Кошти обласних та районних бюджетів для здійснення обласними та районни-

ми військовими адміністраціями повноважень обласних та районних рад передбача-
ються шляхом встановлення бюджетних призначень у таких бюджетах за окремим 
кодом типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 
у вигляді субвенції з місцевого бюджету розпоряднику коштів державного бюджету. 

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету згідно з бюджетними призна-
ченнями перераховує кошти розпоряднику коштів державного бюджету на окремий 
спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в установленому порядку в органі 
Казначейства за місцем обслуговування розпорядника бюджетних коштів.

4. Розмір заробітної плати працівників обласних та районних військових адміні-
страцій визначається згідно з умовами оплати праці, встановленими для відповідних 
працівників районних та обласних держадміністрацій, а працівників військових ад-

міністрацій населених пунктів — згідно з умовами оплати праці, встановленими для 
працівників відповідних органів місцевого самоврядування. 

Військовослужбовцям військових формувань, утворених відповідно до законів, 
особам рядового і начальницького складу правоохоронних органів, служби цивіль-
ного захисту, відрядженим до військових адміністрацій, виплачується грошове за-
безпечення виходячи з посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) зван-
ням, інші щомісячні види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, 
надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразо-
ві додаткові види грошового забезпечення в порядку та розмірах, установлених нор-
мативно-правовими актами для військовослужбовців військових формувань, утво-
рених відповідно до законів, осіб рядового і начальницького складу правоохорон-
них органів, служби цивільного захисту, за останньою посадою, займаною перед від-
рядженням.

Виплата грошового забезпечення здійснюється за рахунок коштів установ і орга-
нізацій, з яких такі категорії осіб відряджені до військових адміністрацій, з урахуван-
ням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168 «Питан-
ня деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, 
поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану».

5. Структура і штатний розпис військової адміністрації населеного пункту та ра-
йонної військової адміністрації затверджуються Головнокомандувачем Збройних Сил 
за поданням начальника відповідної військової адміністрації, погодженим із началь-
ником обласної військової адміністрації.

Структура і штатний розпис обласної військової адміністрації затверджуються Го-
ловнокомандувачем Збройних Сил за поданням начальника обласної військової ад-
міністрації.

Кошториси, плани асигнувань військових адміністрацій населених пунктів затвер-
джуються начальником обласної військової адміністрації за погодженням з її фінан-
совим структурним підрозділом.

Кошториси, плани асигнувань обласних та районних військових адміністрацій за-
тверджуються:

апарату обласної військової адміністрації, структурних підрозділів обласної вій-
ськової адміністрації, апарату районної військової адміністрації — начальником від-
повідної обласної військової адміністрації;

структурних підрозділів районної військової адміністрації — начальником відпо-
відної районної військової адміністрації.

6. Видатки на забезпечення діяльності військових адміністрацій населених пунк-
тів здійснюються за кодом типової програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міс-
ті Києві), селищах, селах, територіальних громадах».

7. Видатки на забезпечення діяльності районних та обласних військових адміні-
страцій здійснюються за бюджетними програмами, передбаченими для утримання 
відповідних районних та обласних держадміністрацій.

8. Казначейське обслуговування військових адміністрацій здійснюється відповід-
но до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в осо-
бливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 9 червня2021 р. № 590 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 48, 
ст. 2974).

9. Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства, опе-
рації, пов’язані з використанням бюджетних коштів, передбачених для фінансування 
військових адміністрацій, складення та подання бюджетної і фінансової звітності про 
використання таких коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витра-
чанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. У разі припинення діяльності військових адміністрацій витрати, пов’язані з 
припиненням такої діяльності, здійснюються за рахунок коштів:

відповідного місцевого бюджету (у разі припинення діяльності військових адміні-
страцій населених пунктів);

державного бюджету (у разі припинення діяльності районних та/або обласних вій-
ськових адміністрацій).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 1 квітня 2022 р. № 399 
Київ

Про внесення змін до Правил  
перетинання державного кордону 

громадянами України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Правил перетинання державного кордону громадянами України,  

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57  
(ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 92; Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2239), 
— із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 12 березня  
2022 р. № 264 та від 29 березня 2022 р. № 383, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 1 квітня 2022 р. № 399

ЗМІНИ,  
що вносяться до Правил перетинання державного  

кордону громадянами України

1. Абзац четвертий пункту 21 виключити.
2. Пункт 26 доповнити реченням такого змісту: «Ця норма не поширюється на осіб, 

визначених в абзацах другому — восьмому частини третьої статті 23 Закону України 
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 1 квітня 2022 р. № 400 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 28 лютого 2022 р. № 168
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168 

«Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького 
складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 24 
лютого 2022 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 1 квітня 2022 р. № 400

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 28 лютого 2022 р. № 168
1. Пункт 1 постанови доповнити абзацами такого змісту:
«Відповідно до наказів про виплату додаткової винагороди, збільшеної до 100 000 

гривень, включати осіб, зазначених у цьому пункті, у тому числі тих, які:
у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), пов’язаним із захистом 

Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я 
(у тому числі закордонних), включаючи час переміщення з одного лікарняного за-
кладу охорони здоров’я до іншого, або перебувають у відпустці для лікування піс-
ля тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської (лікарсько-
експертної) комісії;

захоплені в полон (крім тих, які добровільно здалися в полон) або є заручниками, 
а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні (у разі, коли зазначе-
ні події сталися як до введення воєнного стану, так і після його введення);

загинули (померли внаслідок отриманих після введення воєнного стану поранень, 
травм), — виплата здійснюється за весь місяць, у якому особа загинула (померла);».

2. Пункт 2 постанови після абзацу першого доповнити новими абзацами другим 
— шостим такого змісту:

«Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, передба-
ченої цією постановою, можуть реалізувати це право з дня його виникнення. Днем 
виникнення такого права є дата загибелі особи, зазначеної у пункті 1 цієї постанови, 
в період дії воєнного стану, що зазначена у свідоцтві про смерть. 

У разі відмови однієї або кількох осіб, які мають право на отримання одноразової 
грошової допомоги, передбаченої цією постановою, від її отримання або якщо зазна-
чені особи протягом трьох років з дня виникнення у них такого права його не реалі-
зували, їх частки розподіляються між іншими особами, які мають право на одноразо-
ву грошову допомогу. Особам, які мають право на одноразову грошову допомогу, ви-
плата їх частки здійснюється незалежно від реалізації такого права іншими особами.

Якщо після призначення та виплати одноразової грошової допомоги у повному 
розмірі, зазначеному в абзаці першому цього пункту, за її отриманням звертаються 
інші особи, які мають на неї право, питання щодо перерозподілу суми такої допомо-
ги вирішується за взаємною згодою осіб або в судовому порядку.

Державні органи, які зазначені у пункті 1 цієї постанови,  мають право отримува-
ти інформацію з державних реєстрів щодо осіб, які мають право на отримання одно-
разової грошової допомоги.

Виплата одноразової грошової допомоги, передбаченої у цьому пункті, здійсню-
ється також сім’ям осіб, зазначених у пункті 1 цієї постанови, які померли внаслі-
док поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщи-
ни у період дії воєнного стану, не пізніше ніж через один рік після поранення (конту-
зії, травми, каліцтва).».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом сьомим.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 1 квітня 2022 р. № 398 
Київ

Деякі питання здійснення фітосанітарних 
заходів та процедур в умовах воєнного стану

Відповідно до статті 121 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», 
Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану 
в Україні» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Установити, що:
1) на період воєнного стану територіальні органи Державної служби з питань без-

печності харчових продуктів та захисту споживачів здійснюють свої повноваження за 
принципом екстериторіальності. Особи мають право звертатися та отримувати доку-
менти, адміністративні послуги та фітосанітарні процедури у сферах карантину та за-
хисту рослин у будь-якому територіальному органі Державної служби з питань без-
печності харчових продуктів та захисту споживачів, а також звертатися щодо прове-
дення фітосанітарної експертизи (аналізу) до будь-якої фітосанітарної лабораторії, 
що належить до сфери управління зазначеної Служби, за їх вибором;

2) на період воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або ска-
сування фітосанітарні заходи та процедури, здійснюються з урахуванням таких осо-
бливостей:

у разі ввезення на митну територію України об’єктів регулювання у сфері каранти-
ну рослин (далі — об’єкти регулювання), які належать до груп 07, 08, 09, 10, 11, 12 
згідно з УКТЗЕД, фітосанітарний контроль здійснюється державними фітосанітарни-
ми інспекторами виключно методами внутрішнього та/або зовнішнього інспектуван-
ня (без проведення огляду та фітосанітарної експертизи (аналізу), передбаченими 
наказом Мінекономіки від 22 лютого 2021 р. № 343 «Про затвердження Методів ін-
спектування, огляду, у тому числі відбору зразків, та проведення фітосанітарної екс-
пертизи (аналізів)», крім випадків, коли:

фітосанітарні сертифікати та/або фітосанітарні сертифікати на реекспорт відсут-
ні або недійсні;

об’єкти регулювання, які перебувають у вантажі, не відповідають інформації, що 
міститься у фітосанітарному сертифікаті та/або фітосанітарному сертифікаті на ре-
експорт;

під час проведення внутрішнього та/або зовнішнього інспектування державними 
фітосанітарними інспекторами виявлено зараження або ознаки зараження чи пошко-
дження вантажів з об’єктами регулювання регульованими шкідливими організмами;

фітосанітарний контроль супровідного дерев’яного пакувального матеріалу, що 
класифікується за товарними позиціями 4407 і 4415 згідно з УКТЗЕД, для товарів, 
що не належать до об’єктів регулювання, не здійснюється;

видача карантинного сертифіката на об’єкти регулювання, що класифікуються за 
товарними позиціями 1205, 1209, товарними підпозиціями 1005 10, 1007 10 та товар-
ними підкатегоріями 1001 11 00 00, 1002 10 00 00, 1003 10 00 00, 1004 10 00 00, 1006 
10 10 00, 1008 10 00 00, 1008 21 00 00, 1201 10 00 00, 1204 00 10 00, 1206 00 10 00, 
1207 10 00 00, 1207 21 00 00, 1207 30 00 00, 1207 40 10 00, 1207 50 10 00, 1207 60 00 
00, 1207 70 00 00, 1207 91 10 00, 1207 99 91 00 згідно з УКТЗЕД, та в інших випад-
ках, передбачених законодавством, для цілей контролю за переміщенням територі-
єю України не є обов’язковою, і здійснюється державними фітосанітарними інспек-
торами виключно на вимогу особи.

У разі переміщення об’єктів регулювання, що класифікуються за товарними по-
зиціями, товарними підпозиціями та товарними підкатегоріями, зазначеними в аб-
заці сьомому цього підпункту, без супроводу карантинного сертифіката особи 
зобов’язані вести облік таких об’єктів регулювання за формою згідно з додатком, 
та надавати відповідну інформацію на вимогу Державної служби з питань безпеч-
ності харчових продуктів та захисту споживачів (не частіше одного разу на місяць).

2. Положення підпункту 2 пункту 1 цієї постанови не поширюються на випадки 
проведення обстеження посівів сільськогосподарських культур, а також встановлен-
ня фітосанітарного стану насіння, яке зберігається на складах та інших місцях збері-
гання, що здійснюються на вимогу особи.

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

Керуючись ст.ст. 36, 42, 276-278 КПК України, слідчими слідчо-
го відділу УСБУ в Івано-Франківській області у кримінальному про-
вадженні №42022000000000333 від 22.02.2022 року повідомле-
но про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 3 ст. 110 КК України, тобто умисних діях, вчинених пред-
ставником влади, за попередньою змовою групою осіб, з метою змі-
ни меж території та державного кордону України на порушення по-
рядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі 
людей та інших тяжких наслідків, наступним громадянам РФ: Авдєєв 
Михайло Юрійович 06.03.1977 р.н., Авксентьєва Сардана Володими-
рівна 02.07.1970 р.н., Аксаков Анатолій Геннадійович 28.11.1957 р.н., 
Альохін Андрій Анатолійович 09.02.1959 р.н., Алімова Ольга Миколаїв-
на 10.04.1953 р.н., Аммосов Петро Револьдович 22.09.1966 р.н., Анан-
ських Ігор Олександрович  06.09.1966 р.н., Арапов Георгій Костянти-
нович 11.09.1999 р.н., Арєфьєв Микола Васильович 11.03.1949 р.н., 
Афонін Юрій В’ячеславович 22.03.1977 р.н., Бабаков Олександр Ми-
хайлович 08.02.1963 р.н., Бабич Іван Миколайович 02.09.1982 р.н., Бє-
лоусов Вадим Володимирович 02.10.1960 р.н., Берулава Михайло Ми-
колайович 03.08.1950 р.н., Бессонов Євгеній Іванович 26.11.1968 р.н., 
Біфов Анатолій Жамалович 07.01.1963 р.н., Блоцький Володимир Ми-
колайович 10.11.1977 р.н., Бурляєв Микола Петрович 03.08.1946 р.н., 
Васильєв Микола Іванович 28.03.1958 р.н., Вассерман Анатолій Олек-
сандрович 09.12.1952 р.н., Власов Василь Максимович 27.06.1995 
р.н., Гаврилов Сергій Анатолійович 27.01.1966 р.н., Гартунг Валерій 
Карлович 12.11.1960 р.н., Глазкова Анжеліка Єгорівна 28.12.1968 р.н., 
Горячева Ксенія Олександрівна 16.05.1996 р.н., Григорьєв Юрій Ін-
нокентійович 20.09.1969 р.н., Гусєв Дмитро Геннадійович 23.07.1972 
р.н., Даванков Владислав Андрійович 25.02.1984 р.н., Делягін Ми-
хайло Геннадійович 18.03.1968 р.н., Демін Олександр В’ячеславович 
23.09.1988 р.н., Діденко Олексій Миколайович  30.03.1983 р.н., Дми-
трєєва Оксана Генріховна 03.04.1958 р.н., Дробот Марія Володимирів-
на 21.03.1982 р.н., Єзерський Микола Миколайович 08.05.1956 р.н., 
Журавльов Олексій Олександрович 30.06.1962 р.н., Зюганов Генна-
дій Андрійович 26.06.1944,  Іванов Микола Миколайович 17.01.1957 
р.н., Іванюженков Борис Вікторович 25.02.1966 р.н.,  Ісаков Воло-
димир Павлович  25.02.1987 р.н., Кабишев Сергій Володимирович 
04.09.1963 р.н., Казанков Сергій Іванович 09.10.1972 р.н., Калашніков 
Леонід Іванович 06.08.1960 р.н.,  Камнєв Георгій Петрович 05.10.1983 
р.н., Каноков Тимур Борисович 24.09.1972 р.н., Каргінов Сергій Генрі-
хович 05.09.1969 р.н., Кашин Володимир Іванович 10.08.1948 р.н., Ко-
ломєйцев Микола Васильович 01.09.1956 р.н., Комоцький Борис Оле-
гович 31.01.1956 р.н., Корнієнко Олексій Вікторович 22.07.1976 р.н., 
Кочієв Роберт Іванович 16.03.1966 р.н., Кошелєв Володимир Олексі-
йович 01.10.1974 р.н., Кузнєцов Андрій Анатолійович 29.05.1972 р.н., 
Кузнєцов Дмитро Вадимович 05.03.1975 р.н., Кумін Вадим Валенти-
нович 01.01.1973 р.н., Курінний Олексій Володимирович 18.01.1974 
р.н., Лантратова Яна Валеріївна 14.12.1988 р.н., Лєбєдєв Олег Олек-
сандрович 12.10.1976 р.н., Левченко Сергій Георгійович 02.11.1953 
р.н., Леонов Олег Юрійович 10.09.1970 р.н., Леонов Сергій Дмитро-
вич  09.05.1983 р.н., Лісіцин Анатолій Іванович 26.06.1947 р.н., Луго-
вий Андрій Костянтинович 19.09.1966 р.н., Лябіхов Роман Михайло-
вич 07.05.1973 р.н., Марков Євгеній Володимирович 08.11.1973 р.н., 
Мархаєв В’ячеслав Михайлович 01.06.1955 р.н., Марченко Євгеній Єв-
генович 17.07.1972 р.н., Матвєєв Михайло Миколайович 13.05.1968 
р.н., Мєльніков Іван Іванович 07.08.1950 р.н., Миронов Сергій Ми-
хайлович 14.02.1953 р.н., Мусатов Іван Михайлович 14.02.1976 р.н., 
Напсо Юрій Аісович  17.04.1973 р.н.,  Наумов Станіслав Олександро-
вич 04.10.1972 р.н., Нечаєв Олексій Геннадійович 30.08.1966 р.н., Ні-
лов Олег Анатолійович 08.05.1962 р.н., Нілов Ярослав Євгенович 
20.03.1982 р.н., Новіков Дмитро Георгійович 12.09.1969 р.н., Новіч-
ков Микола Володимирович 24.12.1974 р.н., Обухов Сергій Павлович 
05.10.1958 р.н., Осадчий Микола Іванович 08.12.1957 р.н., Останіна Ні-
на Олександрівна 26.12.1955 р.н., Пайкін Борис Романович 26.03.1965 
р.н., Панеш Каплан Мугдінович 04.09.1974 р.н., Пантелєєв Сергій Ми-
хайлович 04.07.1951 р.н., Парфенов Денис Андрійович 22.09.1987 
р.н., Плякін Володимир Володимирович 19.09.1981 р.н., Прокофьєв 
Артем В’ячеславович 31.12.1983 р.н., Прусакова Марія Миколаївна 

04.09.1983 р.н., Рашкін Валерій Федорович 14.03.1955 р.н., Ремезков 
Олександр Олександрович  07.04.1962 р.н., Савицька Світлана Євге-
нівна 08.08.1948 р.н., Свистунов Аркадій Миколайович 28.04.1965 р.н., 
Свіщєв Дмитро Олександрович 22.05.1969 р.н., Селезнєв Валерій Сер-
гійович 05.09.1964 р.н., Семигин Геннадій Юрійович 23.03.1964 р.н., 
Сінельщиков Юрій Петрович 26.09.1947 р.н., Сіпягін Влодимир Воло-
димирович 19.02.1970 р.н., Слуцький Леонід Едуардович 04.01.1968 
р.н., Смолін Олег Миколайович 10.02.1952 р.н., Соболєв Віктор Іва-
нович 23.02.1950 р.н., Сулейманов Ренат Ісмаїлович 24.12.1965 р.н., 
Сухарєв Іван Костянтинович 10.06.1978 р.н., Тайсаєв Казбек Куцу-
кович 12.02.1967 р.н., Тарбаєв Сангаджи Андрійович 15.04.1982 
р.н.,Терентьєв Олександр Васильович 01.01.1961 р.н., Ткачов Антон 
Олегович 31.03.1994 р.н., Тумусов Федот Семенович 30.06.1955 р.н., 
Філатова Ірина Анатоліївна 08.08.1978 р.н., Харитонов Микола Михай-
лович 30.10.1948 р.н., Хованська Галина Петрівна 23.08.1943 р.н., Че-
па Олексій Васильович 22.11.1955 р.н., Чернишов Борис Олександро-
вич 25.06.1991 р.н., Шайхутдінов Ріфат Габдулхакович 23.12.1963 р.н., 
Шаргунов Сергій Олександрович 12.05.1980 р.н., Шилкін Григорій Во-
лодимирович 20.10.1976 р.н., Щапов Михайло Вікторович 20.09.1975 
р.н., Ющенко Олександр Андрійович 19.11.1969 р.н. 

Повний текст підозри опублікований на сайті Офісу Генерального 
прокурора.

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
06 квітня 2022 року, 07 квітня 2022 року та 08 квітня о 09 год. 00 хв., 
до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франків-
ській області Богайчука В.Б., р.т. (0342)590593, за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Сахарова, буд. 15, для проведення слідчих та про-
цесуальних дій у статусі підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні №42022000000000333. Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 
138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.

________________________________________________________
 
В соответствии со ст.ст. 36, 42, 276-278 УПК Украины, следова-

телями следственного отдела Управления Службы безопасности 
Украины в Ивано-Франковской области в уголовном производстве 
№ 42022000000000333 от 22.02.2022 уведомлено о подозрении в со-
вершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 110 
УК Украины, то есть в умышленных действиях, совершенных предста-
вителем власти, по предварительному сговору, с целью изменения 
границ территории и государственной границы Украины в нарушение 
порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к 
гибели людей и другим тяжелым последствиям, следующим гражда-
нам Российской Федерации: Авдеев Михаил Юрьевич 06.03.1977 г.р., 
Авксентьева Сардана Владимировна 02.07.1970 г.р., Аксаков Анатолий 
Геннадьевич 28.11.1957 г.р. Алехин Андрей Анатольевич 09.02.1959 
г.р., Алимова Ольга Николаевна 10.04.1953 г.р., Аммосов Петр Револь-
дович 22.09.1966 г.р., Ананских Игорь Александрович 06.09.1966 г.р., 
Арапов Георгий Константинович 11.09.1999 г.р., Арефьев Николай 
Васильевич 11.03.1949 г.р., Афонин Юрий Вячеславович 22.03.1977 
г.р., Бабаков Александр Михайлович 08.02.1963 г.р., Бабич Иван Ни-
колаевич 02.09.1982 г.р., Белоусов Вадим Владимирович 02.10.1960 
г.р, Берулава Михаил Николаевич 03.08.1950 г.р., Бессонов Евгений 
Иванович 26.11.1968 г.р., Бифов  Анатолий Жамалович 07.01.1963 
г.р., Блоцкий Владимир Николаевич 10.11.1977 г.р., Бурляев Нико-
лай Петрович 03.08.1946 г.р., Васильев Николай Иванович 28.03.1958 
г.р., Вассерман Анатолий Александрович 09.12.1952 г.р.,, Власов Ва-
силий Максимович 27.06.1995 г.р., Гаврилов Сергей Анатольевич 
27.01.1966 г.р., Гартунг Валерий Карлович 12.11.1960 г.р., Глазко-
ва Анжелика Егоровна 28.12.1968 г.р., Горячева Ксения Александров-
на 16.05.1996 г.р., Григорьев Юрий Иннокентьевич 20.09.1969 г.р., Гу-
сев Дмитрий Геннадьевич 23.07.1972 г.р., Даванков Владислав Андре-
евич 25.02.1984 г.р., Делягин Михаил Геннадьевич 18.03.1968 г.р., Де-
мин Александр Вячеславович 23.09.1988 г.р., Диденко Алексей Нико-
лаевич 30.03.1983 г.р., Дмитреева Оксана Генриховна 03.04.1958 г.р., 
Дробот Мария Владимировна 21.03.1982 г.р., Езерский Николай Нико-
лаевич 08.05.1956 г.р., Журавлев Алексей Александрович 30.06.1962 
г.р., Зюганов Геннадий Андреевич 26.06.1944 г.р., Иванов Николай Ни-

колаевич 17.01.1957 г.р., Иванюженков Борис Викторович 25.02.1966 
г.р., Исаков Владимир Павлович 25.02.1987 г.р., Кабышев Сергей Вла-
димирович 04.09.1963 г.р., Казанков Сергей Иванович 09.10.1972 г.р., 
Калашников Леонид Иванович 06.08.1960 г.р., Камнев Георгий Петро-
вич 05.10.1983 г.р., Каноков Тимур Борисович 24.09.1972 г.р., Карги-
нов Сергей Генрихович 05.09.1969 г.р., Кашин Владимир Иванович 
10.08.1948 г.р., Коломейцев Николай Васильевич 01.09.1956 г.р., Ко-
моцкий Борис Олегович 31.01.1956 г.р., Корниенко Алексей Викторо-
вич 22.07.1976 г.р., Кочиев Роберт Иванович 16.03.1966 г.р., Коше-
лев Владимир Алексеевич 01.10.1974 г.р., Кузнецов Андрей Анатолье-
вич 29.05.1972 г.р., Кузнецов Дмитрий Вадимович 05.03.1975 г.р., Ку-
мин Вадим Валентинович 01.01.1973 г.р., Куринный Алексей Влади-
мирович 18.01.1974 г.р., Лантратова Яна Валерьевна 14.12.1988 г.р., 
Лебедев Олег Александрович 12.10.1976 г.р., Левченко Сергей Ге-
оргиевич 02.11.1953 г.р., Леонов Олег Юрьевич 10.09.1970 г.р., Ле-
онов Сергей Дмитриевич 09.05.1983 р.н., Лисицын Анатолий Ивано-
вич 26.06.1947 р.н., Луговой Андрей Константинович 19.09.1966 р.н., 
Лябихов Роман Михайлович 07.05.1973 р.н., Марков Евгений Влади-
мирович 08.11.1973 р.н., Мархаев Вячеслав Михайлович 01.06.1955 
р.н., Марченко Евгений Евгеньевич 17.07.1972 р.н., Матвеев Миха-
ил Николаевич 13.05.1968 р.н., Мельников Иван Иванович 07.08.1950 
р.н., Миронов Сергей Михайлович 14.02.1953 р.н., Мусатов Иван Ми-
хайлович 14.02.1976 р.н., Напсо Юрий Аисович 17.04.1973 р.н.,  На-
умов Станислав Александрович 04.10.1972 р.н., Нечаев Алексей Ген-
надьевич  30.08.1966 р.н., Нилов Олег Анатольевич 08.05.1962 р.н., 
Нилов Ярослав Евгеньевич 20.03.1982 р.н., Новиков Дмитрий Геор-
гиевич 12.09.1969 р.н., Новичков Николай Владимирович 24.12.1974 
р.н., Обухов Сергей Павлович 05.10.1958 р.н., Осадчий Николай Ива-
нович 08.12.1957 р.н., Останина Нина Александровна 26.12.1955 р.н., 
Пайкин Борис Романович 26.03.1965 р.н., Панеш Каплан Мугдинович 
04.09.1974 р.н., Пантелеев Сергей Михайлович 04.07.1951 р.н., Парфе-
нов Денис Андреевич 22.09.1987 р.н., Плякин Владимир Владимиро-
вич 19.09.1981 р.н., Прокофьев Артём Вячеславович 31.12.1983 р.н., 
Прусакова Мария Николаевна 04.09.1983 р.н., Рашкин Валерий Федо-
рович 14.03.1955 р.н., Ремезков Александр Александрович 07.04.1962 
р.н., Савицкая Светлана Евгеньевна 08.08.1948 р.н., Свистунов Ар-
кадий Николаевич 28.04.1965 р.н., Свищев Дмитрий Александрович 
22.05.1969 р.н., Селезнев Валерий Сергеевич 05.09.1964 р.н., Семи-
гин Геннадий Юрьевич 23.03.1964 р.н., Синельщиков Юрий Петро-
вич 26.09.1947 р.н., Сипягин Владимир Владимирович 19.02.1970 р.н., 
Слуцкий Леонид Эдуардович 04.01.1968 р.н., Смолин Олег Николае-
вич 10.02.1952 р.н., Соболев Виктор Иванович 23.02.1950 р.н., Сулей-
манов Ренат Исмаилович 24.12.1965 р.н., Сухарев Иван Константино-
вич 10.06.1978 р.н., Тайсаев Казбек Куцукович 12.02.1967 р.н., Тар-
баев Сангаджи Андреевич 15.04.1982 р.н., Терентьев Александр Ва-
сильевич 01.01.1961 р.н., Ткачёв Антон Олегович  31.03.1994 р.н., Ту-
мусов Федот Семёнович 30.06.1955 р.н., Филатова Ирина Анатольев-
на 08.08.1978 р.н., Харитонов Николай Михайлович 30.10.1948 р.н., 
Хованская Галина Петровна 23.08.1943 р.н., Чепа Алексей Василье-
вич 22.11.1955 р.н., Чернышов Борис Александрович 25.06.1991 р.н., 
Шайхутдинов Рифат Габдулхакович 23.12.1963 р.н., Шаргунов Сер-
гей Александрович 12.05.1980 р.н., Шилкин Григорий Владимирович 
20.10.1976 р.н., Щапов Михаил Викторович 20.09.1975 р.н., Ющен-
ко Александр Андреевич 19.11.1969 р.н. 

Текст уведомления о подозрении опубликован на сайте Офиса Ге-
нерального прокурора.

На основании ст. ст. 133, 135 УПК Украины Вам необходимо прибыть 
06 апреля 2022 года, 07 апреля 2022 года и 08 апреля 2022 года на 09 
ч. 00 мин. в каб. № 110 к старшему следователю по ОВД следственного 
отдела Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франков-
ской области Богайчуку Вадиму Богдановичу (тел. +38 (0342) 59-05-
93) по адресу: г. Ивано-Франковск, ул. А. Сахарова, 15, для проведения 
следственных и процессуальных действиях, в качестве подозреваемо-
го, в уголовном производстве № 42022000000000333. Уважительные 
основания неявки указаны в ст. 138 УПК Украины. Последствия неяв-
ки указаны в ст. 139 УПК Украины.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Депутати Державної Думи РФ, громадяни РФ: Борисов Олександр Олександрович (Борисов Александр 

Александрович), 17.08.1974 р.н.; Бородай Олександр Юрійович (Бородай Александр Юрьевич), 25.07.1972 
р.н.; Борцов Микола Іванович (Борцов Николай Иванович), 08.05.1945 р.н.; Брикін Микола Гаврилович 
(Брыкин Николай Гаврилович), 25.11.1959 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України 
вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за № 22022000000000084 від 10.03.2022  у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України, тоб-
то умисних діях, вчинених представником влади, за попередньою змовою групою осіб, з метою зміни меж 
території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які 
призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків (вам сообщается о подозрении в совершении уго-
ловного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленных 
действиях, совершенных представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, с целью из-
менения пределов территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного 
Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям).

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадяни РФ Борисов Олександр Олександрович (Борисов Александр Александрович), 17.08.1974 

р.н.; Бородай Олександр Юрійович (Бородай Александр Юрьевич), 25.07.1972 р.н.; Борцов Микола Івано-
вич (Борцов Николай Иванович), 08.05.1945 р.н.; Брикін Микола Гаврилович (Брыкин Николай Гаврило-
вич), 25.11.1959 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 06, 07 та 08 квітня (апре-
ля) 2022 в каб. №252  до слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області (вул. 
Шевченка, 1-А, м. Чернівці)  тел. роб.  (0372) 595-408 для вручення вам повідомлень про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України та здійснення інших процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні № 22022000000000084 від 10.03.2022 в якості підозрюваного.  По-
важні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесу-
ального кодексу України. 

Старший слідчий в ОВС 1 відділення слідчого відділу   
Управління СБ України в Чернівецькій області 

полковник  юстиції Олександр ФРАЦІЯН

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Депутати Державної Думи РФ, громадяни РФ: Майданов Денис Васильович (Майданов Денис Василье-

вич), 17.02.1976 р.н.; Булавінов Вадим Євгенович (Булавинов Денис Евгеньевич), 20.03.1963 р.н.; Гордєєв 
Олексій Васильович (Гордеев Алексей Васильевич), 28.02.1955 р.н.; Ісламов Дмитро Вікторович (Исламов 
Дмитрий Викторович), 05.12.1977 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам пові-
домляється про підозру у кримінальному провадженні за № 22022000000000084 від 10.03.2022 у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України, тобто умис-
них діях, вчинених представником влади, за попередньою змовою групою осіб, з метою зміни меж території 
та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели 
до загибелі людей та інших тяжких наслідків (вам сообщается о подозрении в совершении уголовного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленных действи-
ях, совершенных представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, с целью изменения  
пределов территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конститу-
цией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям).

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадяни РФ Майданов Денис Васильович (Майданов Денис Васильевич), 17.02.1976 р.н.; Булаві-

нов Вадим Євгенович (Булавинов Денис Евгеньевич), 20.03.1963 р.н.; Гордєєв Олексій Васильович (Гор-
деев Алексей Васильевич), 28.02.1955 р.н.; Ісламов Дмитро Вікторович (Исламов  Дмитрий Викторович), 
05.12.1977 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися   06, 07 та 08 квітня (апреля) 
2022 в каб. №258 до слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області (вул. Шев-
ченка, 1-А, м. Чернівці)  тел. роб.  (0372) 595-440 для вручення вам повідомлень про підозру у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України та здійснення інших процесуальних дій 
у кримінальному провадженні № 22022000000000084 від 10.03.2022 в якості підозрюваного.  Поважні при-
чини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального ко-
дексу України. 

Старший слідчий в ОВС 1 відділення слідчого відділу   
Управління СБ України в Чернівецькій області 

підполковник  юстиції  Геннадій  ГРИЗУНОВ


