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  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про присвоєння військового звання
1. Присвоїти військове звання бригадного генерала:
полковнику АЛІМПІЄВУ Володимиру Анатолійовичу — начальнику штабу — за-

ступнику командувача повітряного командування «Південь» Повітряних Сил Зброй-
них Сил України;

полковнику ГЕНОВУ Борису Анатолійовичу — начальнику зенітних ракетних 
військ — начальнику управління підготовки зенітних ракетних військ командування 
підготовки Командування Повітряних Сил Збройних Сил України;

полковнику ДОНЧЕНКУ Михайлу Миколайовичу — начальнику управління підго-
товки радіотехнічних військ та спеціальних військ командування підготовки Коман-
дування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
30 березня 2022 року
№189/2022

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про утворення військових адміністрацій 
населених пунктів у Луганській області

На виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утворити:
Кремінську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської 

області;
Рубіжанську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської 

області.
2. Генеральному штабу Збройних Сил України, Луганській обласній державній ад-

міністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану» заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у стат-
ті 1 цього Указу.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
31 березня 2022 року
№192/2022

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про відзначення державними нагородами 
України

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

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
КАЧУРА Романа Володимировича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АНДРЕЯ Андрія Миколайовича — полковника
БУЛАХ Наталію Юріївну — капітана медичної служби
ЗЕЛЕНСЬКОГО Сергія Миколайовича — полковника
ІВАЩЕНКА Олега Івановича — генерал-лейтенанта
ЛІСАКОНОВА Віктора Валерійовича — полковника
ТОЛСТОВА Сергія Вадимовича — підполковника
ЧУМАКА Олександра Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
АНДРЄЄВА Владислава Олеговича (посмертно) — старшого солдата
АНІКІТОЯ Олексія Олексійовича (посмертно) — старшого солдата
АФАНАС’ЄВА Володимира Геннадійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
БОВАНА Олександра Івановича — старшого сержанта
ВАСИЛЕЙКА Андрія Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ВАСИЛЬЦЯ Євгенія Євгенійовича (посмертно) — солдата
ГАРКУШУ Сергія Івановича (посмертно) — молодшого сержанта
ГРИБА Юрія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
ГРИШКОВА Віктора Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ГУКА Владислава Васильовича — старшого солдата
ДЖИМШЕРАДЗЕ Гочу Джемаловича — штаб-сержанта
ДОВГОДЬКА Максима Сергійовича — молодшого сержанта
ДРЕБІТА Анатолія Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта
ЖАДЬКА Володимира Івановича — старшого солдата
ЗАНЮКА Артура Сергійовича (посмертно) — солдата
ЗЕЛИНСЬКУ Оксану Вадимівну — старшого лейтенанта медичної служби
ІВАНИКОВИЧА Ігоря Ярославовича (посмертно) — старшого солдата
КАЗИРІДА Анатолія Миколайовича (посмертно) — сержанта
КАПАНЮКА Андрія Васильовича (посмертно) — сержанта
КОВАЛЕНКА Дениса Ігоровича — молодшого сержанта
КОВАЛЬЧУКА Михайла Володимировича — сержанта
КОЛІСНИКА Сергія Васильовича — старшого солдата
КОНСТАНТИНОВА Олександра Юрійовича — капітана
КОСТЮЧЕНКА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата
КРОПИВНИЦЬКОГО Олександра Олександровича — молодшого сержанта
КРЯКА Олега Ярославовича — майора
КУШНІР Анастасію Валентинівну — капітана медичної служби
ЛАБУНЦЯ Івана Миколайовича (посмертно) — солдата
ЛЕВАДУ Віталія Васильовича — головного сержанта
ЛУПИНОСА Дмитра Віталійовича (посмертно) — старшого солдата
МАТВІЄНКА Владислава Володимировича (посмертно) — старшого солдата
МОХОТОНКА Івана Володимировича (посмертно) — старшого солдата
МУШКУДІАНІ Гочу — солдата
НЕЛІНА Володимира Володимировича — молодшого сержанта
НОСАТЮКА Олега Олеговича (посмертно) — старшого сержанта
ОЛІЙНИКА Дмитра Віталійовича (посмертно) — солдата
ПЕКАРЯ Олега Дмитровича (посмертно) — старшого солдата
ПІВОШЕНКА Костянтина Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
РАКІТІНА Ігоря Олексійовича (посмертно) — старшого солдата
РИБЕНЧУКА Федора Федоровича — сержанта
РОМАНЕНКА Ігоря Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
САМОЙЛЕНКА Руслана Олександровича (посмертно) — майстер-сержанта
СМЕРЕКУ Івана Івановича (посмертно) — старшого солдата
СОКОВУ Тетяну Володимирівну — майора
ТАРАСЮКА Олександра Олексійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ТОФАНА Назарія Ілліча — капітана
УРСУЛА Віктора Миколайовича (посмертно) — солдата
ФАЙБИША Віктора Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
ФЕДОРЦОВА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата

«21. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану осо-
би з інвалідністю мають право перетинати державний кордон за наявності довідки 
до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової 
документації № 157-1/о) або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пен-
сійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допо-
моги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з ін-
валідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомо-
гу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено 
групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідніс-
тю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою 
Мінсоцполітики (далі — документи, що підтверджують інвалідність). 

Перетин державного кордону може здійснюватися:
особою з інвалідністю І чи ІІ групи — у супроводі одного або обох батьків, на утри-

манні яких перебуває така особа з інвалідністю, дружини /чоловіка, повнолітніх си-
на/ доньки, їх дружини/ чоловіка (за наявності документів, що підтверджують родин-
ні зв’язки та інвалідність);

особою з інвалідністю ІІІ групи — у супроводі дружини/ чоловіка (за наявності до-
кументів, що підтверджують родинні зв’язки та інвалідність);

особою з інвалідністю І чи II групи або іншою особою, яка потребує постійного до-
гляду, — у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд за зазначеними категорі-
ями осіб (за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації 
(допомоги, надбавки) на догляд, а у разі супроводу особи з інвалідністю І чи ІІ групи 
— додатково документів, що підтверджують інвалідність);

особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною, — у супроводі її опікуна (за 
наявності рішення про призначення опікуном над такою недієздатною особою), а у 
разі коли опікуна такій особі не призначено, — у супроводі одного з повнолітніх чле-
нів сім’ї (за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки та інвалідність);

особами з інвалідністю або іншими особами, які потребують постійного догляду, 
які проживають/перебувають у закладах/установах різних форм власності та підпо-
рядкування і отримують соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного до-
гляду, підтриманого проживання (далі — заклади догляду) (крім осіб з інвалідністю, 
зазначених в абзацах третьому — шостому цього пункту), — у супроводі осіб, у то-
му числі працівників закладу догляду, уповноважених директором закладу догляду/ 
особою, яка його заміщує (за наявності наказу директора закладу догляду або особи, 
яка його заміщує, про виїзд осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постій-
ного догляду, за межі України та документів, що підтверджують інвалідність). При 
цьому осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, можуть 
супроводжувати особи, у тому числі працівники закладу догляду, які не перебувають 
на військовому або спеціальному обліку в Міноборони, СБУ чи Службі зовнішньої 
розвідки, або працівники закладу догляду, які перебувають на військовому або спе-
ціальному обліку в Міноборони, СБУ чи Службі зовнішньої розвідки, з розрахунку од-
на особа на 50 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду. 

У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану супровід 
дітей з інвалідністю для виїзду за межі України може здійснюватися матір’ю та / або 
батьком, опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батька-
ми-вихователями, які здійснюють такий супровід, за наявності посвідчення, що під-
тверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про дер-
жавну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідніс-
тю», в якому зазначено категорію «дитина з інвалідністю», або довідки про отриман-
ня державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, виданої структурним підроз-
ділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держад-
міністрації, виконавчим органом міської ради, до території територіальної громади 
якої входить територія міста обласного значення, районної у місті (у разі її утворен-
ня) ради (незалежно від того, кого призначено отримувачем допомоги), або індиві-
дуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, виданої лікарсько-консульта-
тивною комісією лікувально-профілактичного закладу, або медичного висновку про 
дитину з інвалідністю до 18 років, а також документів, що підтверджують родинні 
зв’язки (у разі здійснення супроводу матір’ю та / або батьком), або документів, що 
підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідніс-
тю (у разі здійснення супроводу опікуном, піклувальником, одним або обома при-
йомними батьками, батьками-вихователями). Супровід дітей з інвалідністю для ви-
їзду за межі України також може здійснюватися бабою, дідом, повнолітнім братом, 
сестрою, мачухою, вітчимом з урахуванням їх приналежності до переліку категорій 
осіб, які звільнені від військової служби та мобілізації, за наявності у них відповідних 
підтвердних документів та документів, що підтверджують родинні зв’язки.

Виїзд за межі України осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю чи інших осіб, які 
потребують постійного догляду, зазначених в абзацах третьому — шостому та вось-
мому цього пункту, разом із супроводжуючою особою може здійснюватися не біль-
ше ніж один раз із часу введення на території України надзвичайного або воєнного 
стану до його припинення чи скасування.

Нацсоцслужба протягом трьох робочих днів після перетину державного кордо-
ну організованими групами осіб з інвалідністю, зазначеними в абзаці сьомому цьо-
го пункту, повідомляє про це МЗС із зазначенням держави подальшого перебування 
осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду.

Після прибуття осіб з інвалідністю, зазначених в абзаці сьомому цього пунк-
ту, на місце тимчасового перебування за межами України, супроводжуючі особи 
зобов’язані протягом одного робочого дня звернутися до консульської установи 
України в державі перебування (далі — консульська установа) для взяття осіб з інва-
лідністю на консульський облік.

Консульська установа протягом одного робочого дня зобов’язана через МЗС поін-
формувати Мінсоцполітики та Нацсоцслужбу про взяття осіб з інвалідністю та інших 
осіб, які потребують постійного догляду, на консульський облік.

22. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану супро-
від дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вродже-
ні вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні за-
хворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діа-
бет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, 
дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує па-
ліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консуль-
тативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, що встанов-
лені МОЗ, здійснюється матір’ю та / або батьком, опікуном, піклувальником, одним 
або обома прийомними батьками, батьками-вихователями, які здійснюють такий су-
провід, за наявності довідки про отримання державної допомоги на дитину, хвору 
на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитя-
чий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсуліно-
залежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отри-
мала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомо-
ги, яким не встановлено інвалідність, виданої структурним підрозділом з питань со-
ціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, вико-
навчим органом міської ради, до території територіальної громади якої входить те-
риторія міста обласного значення, районної у місті (у разі її утворення) ради (неза-
лежно від того, кого призначено отримувачем допомоги), або документа, виданого 
лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за фор-
мою, що встановлені МОЗ, а також документів, що підтверджують родинні зв’язки (у 
разі здійснення супроводу матір’ю та / або батьком), або документів, що підтверджу-
ють відповідні повноваження особи, що супроводжує таку дитину (у разі здійснення 
супроводу опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, бать-
ками-вихователями).».

2. У пункті 23:
абзаци п’ятий та одинадцятий після слів «уповноважені державою остаточного 

перебування дітей» доповнити словами «або органами місцевого самоврядування 
такої держави»;

ФЕДОРЧУКА Петра Юрійовича — молодшого сержанта
ФРОЛОВУ Олену Євгенівну — старшого сержанта особистий номер
ХЛІВНОГО Дмитра Ренатовича (посмертно) — старшого солдата
ХРОМЕЯ Андрія Васильовича (посмертно) — сержанта
ЧІЧІКУ Івана Євгеновича (посмертно) — солдата
ШАПОВАЛОВА Дениса Олександровича — старшого сержанта
ШЕВЧУКА Сергія Михайловича (посмертно) — старшину 1 статті
ЩЕЛИНСЬКОГО Владислава Олексійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
Нагородити орденом Данила Галицького
БОЙКА Михайла Володимировича — капітана медичної служби
БОЯРЕНКА Петра Сергійовича — старшого лейтенанта
КОРЕЦЬКОГО Олександра Євгеновича — капітана медичної служби
КУПЕРМАНА Андрія Вячеславовича — капітана медичної служби
СТРУІНА Володимира Івановича — майора
ХОМЕЧКА Романа Михайловича — майора медичної служби
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
БАЗАЛІЯ Михайла Володимировича — сержанта
БАЗИЛЮКА Дмитра Миколайовича — солдата
БЕСТАКУ Іллю Юрійовича — молодшого лейтенанта
БЄЛОВА Павла Миколайовича — старшого солдата
БОНДАРЕНКА Дмитра Олексійовича — штаб-сержанта
ВАСИЛЕНКО Інну Іванівну — сержанта
ВЛАСЮК Ірину Миколаївну — сержанта
ГОДУНКА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта
ГРЕЧАНІВСЬКУ Надію Ігорівну — сержанта
ГУЛОВА Владислава Олеговича — майора
ДАЦЮК Тетяну Анатоліївну — старшого солдата
ДЕМЧЕНКОВА Євгена Володимировича — старшого сержанта
ДЗЬОБУ Максима Володимировича — старшого лейтенанта
ДОЛОБАНА Олександра В’ячеславовича — старшого лейтенанта
ДУТОВА Миколу Сергійовича — старшого солдата
ЄВСТРАТ’ЄВА Олександра Ігоровича — майора
ЗАСЛАВСЬКОГО Дениса Віталійовича — лейтенанта
ЗДИБЕЛЯ Олега Кириловича — майора
ЗЕЛИНСЬКОГО Павла Сергійовича — старшого солдата
ІВАНОВУ Наталію Анатоліївну — сержанта
КИСІЛЯ Романа Олеговича — лейтенанта
КОВАЛЕНКА Павла Івановича — старшого сержанта
КОЗАЧЕНКО Наталю Олександрівну — молодшого сержанта
КОРНЄВА Володимира Олександровича — солдата
КРИЛОВА Олексія Валерійовича — старшого солдата
КУДІНОВУ Наталію Миколаївну — сержанта
КУРІННОГО Олексія Леонідовича — старшого сержанта
ЛІТВІНОВА Андрія Олександровича — полковника
ЛЯШУКА Володимира Олександровича — капітана
ЛЯЩЕНКА Ростислава Віталійовича — молодшого сержанта
МЕЛЬНИКА Дмитра Сергійовича — молодшого сержанта
МИНДРЕСКУ Руслана Михайловича — старшого солдата
НЄФЄДЬЄВУ Ганну Сергіївну — солдата
НІКОЛАЄСКА Володимира Руслановича — капітана
ПАВЛЕНКА Валерія Васильовича — капітана
ПЕТРОЛЮКА Руслана Геннадійовича — капітана
РИЛОВА Богдана Валерійовича — молодшого сержанта
СТУДЕНКОВУ Валентину Валеріївну — лейтенанта
ТАРАНА Юрія Олександровича — капітана
ФІЛАТОВА Сергія Володимировича — старшого сержанта
ЧАПЛИГІНА Богдана Олексійовича — старшого сержанта
ЧЕРНЮКА Леоніда Володимировича — старшого сержанта
ШКУРО Олену Юріївну — молодшого сержанта
Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»
БЕРЕЗУ Сергія Григоровича (посмертно) — сержанта
ВОЛОСОВА Євгена Вікторовича — старшого солдата
ДИКОГО Дмитра Анатолійовича — старшого солдата
КЛИМЕНКА Юрія Олександровича — штаб-сержанта
КОЗЮРУ Віталія Володимировича (посмертно) — солдата
ЛОПАТИНСЬКОГО Петра Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
НАСАДЮКА Іллю Сергійовича (посмертно) — солдата
ОБЕРЕМКА Олександра Миколайовича — підполковника
ПАВЛЯКА Василя Васильовича — молодшого сержанта
СТЕЦЬКІВА Віктора Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ХОМУ Віталія Володимировича — старшого сержанта
ШЕСТАКА Сергія Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта
Нагородити медаллю «За врятоване життя»
БЕШЛЕЯ Дмитра Мироновича — старшого лейтенанта медичної служби
ГОЛОТУ Павла Святославовича — молодшого сержанта
ДАНЕЛІЯ Ігоря Олександровича — старшого солдата
ЗВАРІЧУКА Олега Анатолійовича — старшого лейтенанта медичної служби
КОЗІК Наталію Сергіївну — старшого лейтенанта медичної служби
КУПЧАКА Ореста Івановича — майора медичної служби
ЛІЩУКА Тараса Олександровича — лейтенанта медичної служби
РОМАНЧУКА Миколу Вікторовича — старшого лейтенанта медичної служби
СОБКА Андрія Юрійовича — капітана медичної служби
ТРИГУБЕНКА Павла Павловича — матроса.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
31 березня 2022 року
№194/2022

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 березня 2022 р. № 383 
Київ

Про внесення змін до Правил  
перетинання державного кордону 

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

тверджених 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 28 лютого 2022 р.  
№ 166 та від 12 березня 2022 р. № 264, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 березня 2022 р. № 383

ЗМІНИ, 
що вносяться до Правил перетинання державного  

кордону громадянами України

1. Пункти 21 , 22 викласти в такій редакції:
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ДОКУМЕНТИ

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадяни Російської Федерації Курбанов Різван Даниялович (тут 

і надалі в дужках зазначено прізвище, ім’я, по батькові особи також 
російською мовою — Курбанов Ризван Даниялович), 03.01.1961 р.н., 
Кусайко Тетяна Олексіївна (Кусайко Татьяна Алексеевна), 15.01.1960 
р.н., Кушнарьов Віталій Васильович (Кушнарев Виталий Васильевич), 
01.05.1975 р.н., Лавриненко Олексій Федорович (Лавриненко Алек-
сей Федорович), 20.08.1955 р.н., Ламейкін Дмитро Вікторович (Ла-
мейкин Дмитрий Викторович), 27.02.1977 р.н., Лебедєв Євгеній Ві-
кторович (Лебедев Евгений Викторович), 12.12.1957 р.н., Лесун Ана-
толій Федорович (Лесун Анатолий Фёдорович), 27.02.1959 р.н., Леч-
хаджиєв Руслан Абдулвахієвич (Лечхаджиев Руслан Абдулвахиевич), 
02.07.1965 р.н.

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, 06 квітня 
2022 року з 09:00 год. до 10.00 год. Вам необхідно з’явитися до слід-
чого відділу Управління СБУ в Рівненській області за адресою: 33000, 
Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 4, тел. (0362) 624-343 для 
участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, зокрема, для вручен-
ня письмового повідомлення про підозру і допиту як підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 22022000000000081 від 10.03.2022, за 
ознаками 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 Лісовський Сергій Федорович (Ли-
совский Сергей Федорович), 25.04.1960 р.н., Ліхачьов Віталій Вікторо-
вич (Лихачев Виталий Викторович), 22.02.1964 р.н., Лобач Тетяна Ге-
оргіївна (Лобач Татьяна Георгиевна), 08.01.1974 р.н., Логінов Вячеслав 
Юрійович (Логинов Вячеслав Юрьевич), 09.01.1979 р.н., Лоор Іван Іва-
нович (Лоор Иван Иванович), 11.12.1955 р.н., Лоцманов Дмитро Ми-
колайович (Лоцманов Дмитрий Николаевич), 02.03.1975 р.н., Любар-
ський Роман Валерійович (Любарский Роман Валерьевич), 16.07.1980 
р.н., Мажуга Олександр Георгійович (Мажуга Александр Георгиевич), 
06.08.1980 р.н. 

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, 06 квітня 
2022 року з 11:00 год до 12.00 год. Вам необхідно з’явитися до слід-
чого відділу Управління СБУ в Рівненській області за адресою: 33000, 
Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 4, тел. (0362) 624-343 для 
участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, зокрема, для вручен-
ня письмового повідомлення про підозру і допиту як підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 22022000000000081 від 10.03.2022, за 
ознаками 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 Абакаров Хізрі Магомедович (Аба-
каров Хизри Магомедович), 28.06.1960 р.н., Макаров Андрій Михай-
лович (Макаров Андрей Михайлович), 22.07.1954 р.н., Макаров Вячес-
лав Серафимович (Макаров Вячеслав Серафимович), 07.05.1955 р.н., 
Макієв Зураб Гайозович (Макиев Зураб Гайозович), 30.09.1976 р.н., 

Максімов Олександр Олександрович (Максимов Александр Алексан-
дрович), 15.11.1946 р.н., Марданшин Рафаель Мірхатімович (Мардан-
шин Рафаэль Мирхатимович), 24.12.1961 р.н., Марков Андрій Павло-
вич (Марков Андрей Павлович), 30.06.1972 р.н., Мєтєлєв Артем Павло-
вич (Метелев Артём Павлович), 11.08.1993 р.н.

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, 06 квітня 
2022 року з 14:00 год. до 15.00 год. Вам необхідно з’явитися до слід-
чого відділу Управління СБУ в Рівненській області за адресою: 33000, 
Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 4, тел. (0362) 624-343 для 
участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, зокрема, для вручен-
ня письмового повідомлення про підозру і допиту як підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 22022000000000081 від 10.03.2022, за 
ознаками 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 Мєтшин Айдар Раїсович (Метшин 
Айдар Раисович), 27.08.1963 р.н., Мілонов Віталій Валентинович (Ми-
лонов Виталий Валентинович), 23.01.1974 р.н., Морозов Олег Вікторо-
вич (Морозов Олег Викторович), 05.11.1953 р.н., Морозов Сергій Іва-
нович (Морозов Сергей Иванович), 06.09.1959 р.н., Москвічьов Євге-
ній Сергійович (Москвичев Евгений Сергеевич), 28.09.1957 р.н., На-
зарова Наталя Василівна (Назарова Наталья Васильевна), 22.12.1953 
р.н., Нєвєров Сергій Іванович (Неверов Сергей Иванович), 21.12.1961 
р.н., Нємкін Антон Ігорович (Немкин Антон Игоревич), 22.08.1983 р.н.

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, 06 квітня 
2022 року з 16:00 год. до 17.00 год. Вам необхідно з’явитися до слід-
чого відділу Управління СБУ в Рівненській області за адресою: 33000, 
Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 4 тел. (0362), 624-343 для 
участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, зокрема, для вручен-
ня письмового повідомлення про підозру і допиту як підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 22022000000000081 від 10.03.2022, за 
ознаками 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 Ніколаєв Микола Петрович (Нико-
лаев Николай Петрович), 02.04.1970 р.н., Ніколаєва Вікторія Вікторівна 
(Николаева Виктория Викторовна), 21.11.1962 р.н., Ніконов Вячеслав 
Олексійович (Никонов Вячеслав Алексеевич), 05.06.1956 р.н., Чаплін 
Микита Юрійович (Чаплин Никита Юрьевич), 28.07.1982 р.н., Чепіков 
Сергій Володимирович (Чепиков Сергей Владимирович), 30.01.1967 
р.н., Черняк Олексій Юрійович (Черняк Алексей Юрьевич), 27.08.1973 
р.н., Чижов Сергій Вікторович (Чижов Сергей Викторович), 16.03.1964 
р.н., Шаманов Володимир Анатолійович (Шаманов Владимир Анато-
льевич), 15.02.1957 р.н.

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, 07 квітня 
2022 року з 09:00 год. до 10.00 год. Вам необхідно з’явитися до слід-
чого відділу Управління СБУ в Рівненській області за адресою: 33000, 
Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 4, тел. (0362), 624-343 для 
участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, зокрема, для вручен-

ня письмового повідомлення про підозру і допиту як підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 22022000000000081 від 10.03.2022, за 
ознаками 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 Швиткін Юрій Миколайович 
(Швыткин Юрий Николаевич), 24.05.1965 р.н., Шеремет Михайло Сер-
гійович (Шеремет Михаил Сергеевич), 23.05.1971 р.н., Шипулін Ан-
тон Володимирович (Шипулин Антон Владимирович), 21.08.1987 
р.н., Школкіна Надія Василівна (Школкина Надежда Васильевна), 
12.05.1970 р.н., Шолохов Олександр Михайлович (Шолохов Алек-
сандр Михайлович), 25.01.1962 р.н., Шубін Ігор Миколайович (Шу-
бин Игорь Николаевич), 20.12.1955 р.н., Шувалов Вадим Миколайович 
(Шувалов Вадим Николаевич), 17.02.1958 р.н., Шхагошев Адальбі Лю-
левич (Шхагошев Адальби Люлевич), 06.06.1967 р.н.

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, 07 квітня 
2022 року з 11:00 год. до 12.00 год. Вам необхідно з’явитися до слід-
чого відділу Управління СБУ в Рівненській області за адресою: 33000, 
Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 4, тел. (0362), 624-343 для 
участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, зокрема, для вручен-
ня письмового повідомлення про підозру і допиту як підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 22022000000000081 від 10.03.2022, за 
ознаками 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 Щеглов Микола Михайлович (Ще-
глов Николай Михайлович), 16.03.1960 р.н., Щербаков Олександр Во-
лодимирович (Щербаков Александр Владимирович), 12.03.1965 р.н., 
Ягафаров Азат Фердинандович (Ягафаров Азат Фердинандович), 
04.04.1961 р.н., Якубовський Олександр Володимирович (Якубовский 
Александр Владимирович), 07.05.1985 р.н., Ямпольська Олена Олек-
сандрівна (Ямпольская Елена Александровна), 20.06.1971 р.н., Ярова 
Ірина Анатоліївна (Яровая Ирина Анатольевна), 17.10.1966 р.н., Яхнюк 
Сергій Васильович (Яхнюк Сергей Васильевич), 03.07.1962 р.н.., Аіт-
кулова Ельвіра Ренатівна (Аиткулова Эльвира Ринатовна), 19.08.1973 
р.н.

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, 07 квітня 
2022 року з 14:00 год. до 15.00 год. Вам необхідно з’явитися до слід-
чого відділу Управління СБУ в Рівненській області за адресою: 33000, 
Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 4 тел. (0362), 624-343 для 
участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, зокрема, для вручен-
ня письмового повідомлення про підозру і допиту як підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 22022000000000081 від 10.03.2022, за 
ознаками 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.

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за обвинуваченням Голобо-
родька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути 
Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Ви-
щого антикорупційного суду від 02 лютого 2021 року постановлено здійснювати спеціальне судове провадження у кри-
мінальному провадженні за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин України, 26.06.1975 року народження, уродженець  
м. Жовті Води Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  проживання: вул. Потапова, 
буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 05 квітня 2022 року  
о 16 годині 30 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон  
+380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, громадянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець  
м. Жовті Води, Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  проживання: вул. Хмельницького, 
21, кв. 23А, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 05 квітня 2022 року  
о 16 годині 30 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон  
+380-44-585-59-51), головуючий суддя: Крук Є. В., Кравчук О. О., Білоус І. О. 

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

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримі-

нального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань  
№ 532014080000000003 від 9 січня 2014 року за обвинуваченням Рачкова Андрія Володимиро-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухва-
лою Вищого антикорупційного суду від 18 січня 2022 року постановлено здійснювати спеціаль-
не судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Рачкова Андрія Воло-
димировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Рачков Андрій Володимирович, громадянин України, 31.03.1978 року наро-
дження, уродженець м. Нікополь, Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відо-
ме місце  проживання: вул. Гагаріна, буд. 85, м. Нікополь Дніпропетровська обл., 53213, який об-
винувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Укра-
їни, викликається в судове засідання, яке відбудеться 05 квітня 2022 року об 11 годині 00 хви-
лин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон  
+380-44-585-59-51), головуючий суддя: Крук Є. В.,  Кравчук О. О., Білоус І. О. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержав-
ної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її зміс-
том.

Після смерті Коломієць Миколи Дмитровича, 30.05.1955 р.н., який помер 21.12.2021 р., від-
крилася спадкова справа. Спадкоємцям необхідно звернутися до приватного нотаріуса Уман-
ського райнотокругу Черкаської обл. Камуз Ю. В.

в абзаці дванадцятому слова «органу опіки та піклування чи» замінити словами 
«служби у справах дітей за місцем звернення чи служби у справах дітей»;

абзац тринадцятий доповнити реченням такого змісту: «При цьому в разі введен-
ня на території України надзвичайного або воєнного стану рішення щодо надання до-
зволу на виїзд за межі України особі чоловічої статі, яка супроводжує дитину, яка не 
досягла 16-річного віку, приймається з урахуванням приналежності супроводжуючої 
особи до переліку категорій осіб, які звільнені від військової служби та мобілізації, за 
наявності у неї підтвердних документів.».

3. Доповнити Правила пунктами 25 і 26 такого змісту:
«25. Особи з інвалідністю І групи та діти з інвалідністю мають першочергове пра-

во на проходження передбачених законодавством видів контролю в пунктах про-
пуску через державний кордон. Разом із зазначеними особами у пріоритетному по-
рядку можуть слідувати особи, які їх супроводжують (не більше ніж дві особи). У 
пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення пріори-
тет може надаватися під час слідування в пішому порядку або на легковому автомо-
білі за умови відсутності у транспортному засобі, в якому прямують зазначені осо-
би, інших осіб. 

Право на першочергове проходження передбачених законодавством видів контр-
олю в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення та-
кож мають організовані групи осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують по-
стійного догляду та проживають/перебувають у закладах догляду, які слідують ав-
тобусом (за умови відсутності у транспортному засобі, в якому прямують зазначе-
ні особи, інших осіб, крім осіб з інвалідністю, інших осіб, які потребують постійного 

догляду та проживають/перебувають у закладах догляду, та наявності не більше ніж 
двох осіб, що супроводжують кожну особу з інвалідністю).

26. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право 
на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 21 та 22 цих Правил, 
також мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військо-
ву службу під час мобілізації.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 30 березня 2022 р. № 391 
Київ

Про внесення змін до пункту 2  
постанови Кабінету Міністрів України  

від 17 березня 2022 р. № 305
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2022 р.  

№ 305 «Про особливості роботи акціонерного товариства «Укрпошта» в умовах воєн-
ного стану» зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 30 березня 2022 р. № 391

ЗМІНИ,  
що вносяться до пункту 2 постанови Кабінету  

Міністрів України від 17 березня 2022 р. № 305
1. В абзаці третьому слова «з перевезення майна вітчизняних підприємств, уста-

нов та організацій» замінити словами і цифрою «, визначених у пункті 1 цієї поста-
нови,».

2. В абзаці п’ятому слова «до якого додаються маршрутний лист та товарно-тран-
спортна накладна (у разі потреби)» замінити словами «до якого додається товарно-
транспортна накладна, видана АТ «Укрпошта», а у разі здійснення підприємствами, 
установами та організаціями перевезення власного майна автотранспортними засо-
бами, що належать таким підприємствам, установам та організаціям, або автотран-
спортними засобами, залученими ними за власні кошти (без компенсації витрат та-
ких коштів), — маршрутний лист та товарно-транспортна накладна, видані такими 
підприємствами, установами та організаціями».

3. Доповнити пункт абзацом такого змісту:
«провадження національним оператором поштового зв’язку, функції якого вико-

нує АТ «Укрпошта», господарської діяльності з міжнародних перевезень поштових 
відправлень та гуманітарної допомоги  автотранспортними засобами на період дії во-
єнного стану здійснюється без ліцензії на право провадження господарської діяль-
ності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями.».


