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  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 6 Закону 
України «Про Державну прикордонну службу 

України» щодо збільшення чисельності 
військовослужбовців

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Частину другу статті 6 Закону України «Про Державну прикордонну службу 

України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208; 2015 р., № 24,  
ст. 183) викласти в такій редакції:

«Загальна чисельність Державної прикордонної служби України становить 60000 
осіб, у тому числі 52000 військовослужбовців. В особливий період загальна чисель-
ність Державної прикордонної служби України збільшується на кількість особового 
складу, призваного на військову службу на виконання указів Президента України про 
мобілізацію, затверджених законами України».

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
15 березня 2022 року
№ 2133-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо підвищення ефективності 
боротьби з кіберзлочинністю в умовах  

дії воєнного стану
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 

25-26, ст. 131):
1. Статтю 361 викласти в такій редакції:
«Стаття 361. Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизова-

них), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних 
комунікаційних мереж

1. Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електро-
нних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікацій-
них мереж -

карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
караються штрафом від трьох тисяч до семи тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбав-
ленням волі на той самий строк.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони призвели до 
витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інфор-
мації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, -

караються штрафом від семи тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбав-
ленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років або без такого.

4. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони заподіяли 
значну шкоду чи створили небезпеку тяжких технологічних аварій або екологічних ка-
тастроф, загибелі або масового захворювання населення чи інших тяжких наслідків, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років або без такого.

5. Дії, передбачені частиною третьою або четвертою цієї статті, вчинені під час дії 
воєнного стану, -

караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти  років з позбав-
ленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років.

6. Дії, передбачені частинами першою - четвертою цієї статті, не вважаються несанк-
ціонованим втручанням в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних ко-
мунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних ме-
реж, якщо вони були вчинені відповідно до порядку пошуку та виявлення потенційних 
вразливостей таких систем чи мереж.

Примітка. Значною шкодою у статтях 361-3631 вважається така шкода, яка в триста і 
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян».

2. У статті 3611:
назву після слів «з метою» доповнити словом «протиправного»;
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту, а 

також розповсюдження або збут шкідливих програмних чи технічних засобів, призна-
чених для несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), 
електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних ко-
мунікаційних мереж, -

караються штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням 
волі на строк до трьох років».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня прийняття цього Закону:
розробити та забезпечити введення в дію порядку пошуку та виявлення потенційних 

вразливостей інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інфор-
маційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж;

привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення міністерствами, 
іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у від-
повідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
24 березня 2022 року
№ 2149-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 263 
Кримінального кодексу України щодо 

скасування відповідальності у випадках 
добровільної здачі зброї, бойових припасів, 

вибухових речовин або пристроїв
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Частину третю статті 263 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної 

Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) викласти в такій редакції:

Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня ЛЕВІНА Максима Євгеновича — 
фотокореспондента (посмертно).

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
3 квітня 2022 року
№208/2022

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про присвоєння звання Герой України
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та те-

риторіальної цілісності України, вірність військовій присязі ПОСТАНОВЛЯЮ:
Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка»
БОНДАРУКУ Віталію Анатолійовичу — старшому лейтенанту (посмертно)
Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»
ВЕРЕСУ Кирилу Кириловичу — майору
ЗУГРАВОМУ Олександру Вячеславовичу — полковнику
КУЛАГІНУ Родіону Анатолійовичу — полковнику
СТАРЧЕНКУ Сергію Олександровичу — підполковнику
ЦАРЕНКУ Андрію Юрійовичу — майору.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
4 квітня 2022 року
№209/2022

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про відзначення державними нагородами 
України

За особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності 
України, мужність і самопожертву у волонтерській діяльності ПОСТАНОВЛЯЮ:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БОРИСОВА Євгена Євгеновича — капітана
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
ВЕСЕЛОГО Олександра Дмитровича — волонтера
ГАЦЬКА Дмитра Васильовича — волонтера
РАДЧЕНКА Олександра Олексійовича — волонтера
СТЕФАНИШИНА Богдана Євгенійовича (посмертно) — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
ГОЙДУ Михайла Тарасовича — старшого сержанта
МІЛЕВСЬКОГО Олександра Олександровича — капітана
СЛІПЧЕНКА Миколу Олександровича — підполковника
СУЛИМА Володимира Павловича — майора
СУШИЦЬКОГО Євгена Миколайовича — полковника.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
4 квітня 2022 року
№210/2022

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про делегацію України для участі  
у переговорах з Російською Федерацією  

з підготовки та узгодження проекту 
договору про гарантії безпеки України

1. Утворити делегацію України для участі у переговорах з Російською Федерацією з 
підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України у такому складі:

АРАХАМІЯ Давид Георгійович — народний депутат України, глава делегації
КОСТІН Андрій Євгенович — народний депутат України, член делегації (за згодою)
ЛУБІНЕЦЬ Дмитро Валерійович — народний депутат України, член делегації (за зго-

дою)
МАЛЮСЬКА Денис Леонтійович — Міністр юстиції України, член делегації
ПОДОЛЯК Михайло Михайлович — радник Керівника Офісу Президента України, член 

делегації
РЕЗНІКОВ Олексій Юрійович — Міністр оборони України, член делегації
ТОЧИЦЬКИЙ Микола Станіславович — заступник Міністра закордонних справ Укра-

їни, член делегації
УМЄРОВ Рустем Енверович — народний депутат України, член делегації (за згодою)
МАЛИНОВСЬКИЙ Олександр Петрович — юрист-міжнародник, експерт делегації
ЧАЛИЙ Олександр Олександрович  — Надзвичайний і Повноважний Посол України, 

експерт делегації.
2. Дозволити главі делегації:
вносити за погодженням з Міністром закордонних справ України зміни до складу де-

легації України;
залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України праців-

ників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівни-
ками, наукових радників та експертів.

3. Затвердити Директиви делегації України для участі у переговорах з Російською Фе-
дерацією з підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України (до-
даються, таємно).

4. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування витрат, пов’язаних із учас-
тю делегації України у переговорах з Російською Федерацією з підготовки та узгодження 
проекту договору про гарантії безпеки України.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
4 квітня 2022 року
№211/2022

  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 ІІ ступеня
БІЛЯЄВА Сергія Євгеновича — старшого лейтенанта
ВАЛІХОВА Олександра Володимировича — підполковника
ГАЛЮКА Олександра Валентиновича — старшого лейтенанта
ЛЮБАВІНА Володимира Вікторовича — підполковника
ОРИНЧИНА Андрія Романовича — полковника
РОЗЛАЧА Павла Івановича — підполковника
ШАШКА Дмитра Олександровича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ВИСОЦЬКОГО Олега Ігоровича — лейтенанта

«3. Не підлягає кримінальній відповідальності за вчинення дій, передбачених час-
тиною першою або другою цієї статті, особа, яка добровільно здала органам влади 
зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої».

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

м. Київ
24 березня 2022 року
№ 2150-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України 
щодо присвоєння спеціальних звань поліції 

під час дії воєнного стану
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести зміни до таких законів України:
1) статтю 84 Закону України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ра-

ди України, 2015 р., № 40-41, ст. 379 із наступними змінами) доповнити частиною 
п’ятою такого змісту:

«5. Під час дії воєнного стану чергове спеціальне звання може бути присвоєно 
без встановлення термінів, передбачених цією статтею, достроково та на один сту-
пінь вище від звання, передбаченого займаною штатною посадою, до підполковни-
ка поліції включно керівником Національної поліції України, а спеціальне звання пол-
ковник поліції - керівником Національної поліції України за погодженням з Міністром 
внутрішніх справ України»;

2) частину шосту статті 10 Дисциплінарного статуту Національної поліції Украї-
ни, затвердженого Законом України «Про Дисциплінарний статут Національної полі-
ції України» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 29, ст. 233 із наступними 
змінами), доповнити абзацом другим такого змісту:

«Під час дії воєнного стану заохочення у виді дострокового присвоєння чергового 
спеціального звання може бути застосовано до поліцейського без дотримання стро-
ків, зазначених у частині п’ятій цієї статті та абзаці першому цієї частини, до підпол-
ковника поліції включно керівником Національної поліції України, а спеціальне зван-
ня полковник поліції - керівником Національної поліції України за погодженням з Мі-
ністром внутрішніх справ України».

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

м. Київ
24 березня 2022 року
№ 2151-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо відповідальності за незаконне 

використання гуманітарної допомоги
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,  

№ 25-26, ст. 131) доповнити статтею 2012 такого змісту:
«Стаття 2012. Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної 

допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги
1. Продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодій-

них пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпоря-
дження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, -

караються штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням во-
лі на строк до чотирьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або служ-
бовою особою з використанням службового становища, або у великому розмірі, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох ро-
ків та з конфіскацією майна.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організова-
ною групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєн-
ного стану, -

караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох ро-
ків та з конфіскацією майна.

Примітка.
1. Під гуманітарною допомогою, благодійними пожертвами та безоплатною допо-

могою слід розуміти поняття, визначені Законом України «Про гуманітарну допомо-
гу» та Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

2. Дії, передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у значному розмірі, якщо 
загальна вартість такої гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної 
допомоги у триста п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян; у великому розмірі - якщо загальна вартість товарів, безоплатної 
допомоги або грошової допомоги у тисячу і більше разів перевищує неоподаткову-
ваний мінімум доходів громадян; у особливо великому розмірі - якщо загальна вар-
тість товарів, безоплатної допомоги або грошової допомоги у три тисячі і більше ра-
зів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян».

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

м. Київ
24 березня 2022 року
№ 2155-IX

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про присвоєння військового звання
Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу БУДАНОВУ Ки-

рилу Олексійовичу — начальнику Головного управління розвідки Міністерства обо-
рони України.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
3 квітня 2022 року
№207/2022
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ДОКУМЕНТИ

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 04 квітня 2022 року в кримінальному провадженні № 22022000000000080 від 
10.03.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, складено письмові повідомлення про підозру, згідно з яки-
ми громадяни Російської Федерації Азімов Рахім Азизбойович (тут і надалі в дужках зазначено прізвище, ім’я, по батькові особи також російською мовою — Азимов 
Рахим Азизбоевич),  16.08.1964 р.н., Кавінов Артем Олександрович (Кавинов Артём Александрович), 03.09.1969 р.н., Кадєнков Дмитро Михайлович (Каденков Дми-
трий Михайлович), 03.05.1972 р.н., Казаков Віктор Олексійович (Казаков Виктор Алексеевич), 04.04.1949 р.н., Казакова Ольга Михайлівна (Казакова Ольга Михай-
ловна), 30.05.1968 р.н., Калімуллін Рустам Галіуллович (Калимуллин Рустам Галиуллович), 02.01.1958 р.н., Коткін Сергій Миколайович (Коткин Сергей Николаевич), 
11.03.1956 р.н., Кравченко Денис Борисович (Кравченко Денис Борисович), 17.04.1976 р.н., Красноштанов Антон Олексійович (Красноштанов Антон Алексеевич), 
10.06.1986 р.н., Красов Андрій Леонідович (Красов Андрей Леонидович), 27.01.1967 р.н., Крашенінніков Павло Володимирович (Крашенинников Павел Владимиро-
вич), 21.06.1964 р.н., Кривоносов Сергій Володимирович (Кривоносов Сергей Владимирович), 29.05.1971 р.н., підозрюються в умисних діях, вчинених особою, яка є 
представником влади, за попередньою змовою групою осіб, з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Кон-
ституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадяни Російської Федерації Азімов Рахім Азизбойович (тут і надалі в дужках зазначено прізвище, ім’я, по батькові особи також російською мовою — Азимов 

Рахим Азизбоевич), 16.08.1964 р.н., Кавінов Артем Олександрович (Кавинов Артём Александрович), 03.09.1969 р.н., Кадєнков Дмитро Михайлович (Каденков Дми-
трий Михайлович), 03.05.1972 р.н., Казаков Віктор Олексійович (Казаков Виктор Алексеевич), 04.04.1949 р.н., Казакова Ольга Михайлівна (Казакова Ольга Михай-
ловна), 30.05.1968 р.н., Калімуллін Рустам Галіуллович (Калимуллин Рустам Галиуллович), 02.01.1958 р.н., Коткін Сергій Миколайович (Коткин Сергей Николаевич), 
11.03.1956 р.н., Кравченко Денис Борисович (Кравченко Денис Борисович), 17.04.1976 р.н., Красноштанов Антон Олексійович (Красноштанов Антон Алексеевич), 
10.06.1986 р.н., Красов Андрій Леонідович (Красов Андрей Леонидович), 27.01.1967 р.н., Крашенінніков Павло Володимирович (Крашенинников Павел Владимиро-
вич), 21.06.1964 р.н., Кривоносов Сергій Володимирович (Кривоносов Сергей Владимирович), 29.05.1971 р.н., які є депутатами Державної думи Російської Федерації, 
що знаходиться за адресою: 103 265, м. Москва, вул. Охотний Ряд, 1, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276, 278, 279 КПК України, 10 квітня (неділя) 2022 року з 
09:00 до 15:00 год., 11 квітня (понеділок) 2022 року з 09:00 до 15:00 год. та 12 квітня (вівторок) 2022 року з 09:00 до 15:00 год. Вам необхідно з’явитися в каб. № 311 
слідчого відділу Управління СБУ в Тернопільській області до старшого слідчого в особливо важливих справах Вигонного Андрія Миколайовича, за адресою: м. Тер-
нопіль, проспект Степана Бандери, 21, тел. (0352) 279-216, для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, зокрема, для допиту як підозрюваного у криміналь-
ному провадженні № 22022000000000080 від 10.03.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України. 

Стаття 138 Кримінального процесуального кодексу України. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик:
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім›ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадую про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до прокурора, слідчого.
Стаття 139 Кримінального процесуального кодексу України. 
Наслідки неприбуття на виклик:
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у 

встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шля-
хом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підо-

зрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи 
спеціального судового провадження.

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного су-

ду перебувають матеріали кримінального прова-
дження, внесеного до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань № 52021000000000111 від 04 
березня 2021 року, за обвинуваченням ПОПОВОЇ 
АЛЬОНИ МИХАЙЛІВНИ у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27,  
ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 
15 лютого 2022 року постановлено здійснювати 
спеціальне судове провадження у кримінальному 
провадженні, внесеному до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за № 52021000000000111 
від 04 березня 2021 року, за обвинуваченням 
ПОПОВОЇ АЛЬОНИ МИХАЙЛІВНИ у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв’язку з чим ПОПОВА АЛЬОНА МИХАЙ-
ЛІВНА, яка народилася 05  липня 1985 року у 
місті Одесі, зареєстрована за адресою: міс-
то Одеса, вулиця Героїв оборони Одеси, буди-
нок 74, квартира 3, проживає за адресою: міс-
то Одеса, вулиця Французький бульвар, буди-
нок 85/5, квартира 176, яка обвинувачується у 
вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Криміналь-
ного кодексу України, викликається у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 07 квітня 
2022 року о 09 годині 00 хвилин у приміщен-
ні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, 
проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-561-
26-51, e-mail:inbox@vaks.gov.ua), головуючий 
суддя: Сікора К. О., судді: Гавриленко Т. Г., Та-
насевич О. В.

У разі неприбуття у судове засідання обвину-
вачений повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше судовий розгляд кримінального 
провадження здійснюватиметься за його відсут-
ності.

Поважними причинами неприбуття особи на 
виклик є обставини, зазначені в статті 138 Кри-
мінального процесуального кодексу України. 

З моменту опублікування повістки про виклик 
у засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомленим з її зміс-
том.

ГАВРИСЮКА Вадима Васильовича — лейтенанта
ГАРБУЗЮКА Андрія Миколайовича — підполковника
ІЛЬЧУКА Максима Олександровича — майора
КАРПЕНКА Станіслава Сергійовича — капітана
КОБИЛЯНСЬКОГО Володимира Івановича — підполковника
КОРЧИНСЬКОГО Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта
ЛАВРУСЯ Вадима Васильовича — полковника
МАЛИКА Дмитра Володимировича — старшого лейтенанта
НАДІЧА Євгенія Олексійовича — старшого лейтенанта
ОЛЕКСЮКА Юрія Сергійовича — майора
ПАНЕЗЬОРОВА Руслана Володимировича — капітана
ПАНЬКА Андрія Івановича — старшого лейтенанта
ПОПОВИЧА Богдана Любомировича — лейтенанта
РАТИЧА Андрія Остаповича — старшого лейтенанта
РЕВУ Романа Валерійовича — лейтенанта
СКОТНІЦЬКОГО Юрія Івановича — лейтенанта
УСАНОВА Андрія Юрійовича — підполковника
ЯСЕНКА Дмитра Андрійовича — капітана
Нагородити орденом «За мужність» І ступеня
МАРИНЯКА Віталія Миколайовича — капітана
Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня
СКОБЛЮ Олексія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
СУРАЙКІНА Олександра Миколайовича — підполковника
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
АГАПІТОВА Дмитра Андрійовича — старшого матроса
АЛЬБЕРТА Крістіана Вадимовича — солдата
БІГНЯКА Руслана Володимировича — старшого матроса
БІЛЕТІНА Олексія Андрійовича — старшого сержанта
БІЛОГО Максима Олеговича — старшого лейтенанта
БЛАЖКА Ярослава Олександровича — старшого солдата
БОНДАРЕНКА Павла Сергійовича — старшого солдата
БОНДАРЧУКА Сергія Георгійовича — солдата
БОРЕЙЧУКА Ігоря Юрійовича — солдата
БОРЩУКА Владислава Сергійовича — солдата
БРЕЦКА Ярослава Ярославовича — солдата
БУГИНУ Івана Михайловича — солдата
БУРИКА Романа Орестовича — солдата
БУРЛАКУ Івана Володимировича — матроса
ВЛАСЮК Марію Юріївну — сержанта
ВОЗІЯНА Віталія Олексійовича — молодшого сержанта
ГАМБАРОВА Сабіра Ельшановича — солдата
ГЕРАСИМОВИЧА Петра Сергійовича — головного сержанта
ГЕРІХА Владислава Станіславовича — старшого лейтенанта
ГОЛУБА Віталія Анатолійовича — солдата
ГРЕЧАНЮКА Радислава Юрійовича — солдата
ГРІДНЄВА Дмитра Сергійовича — старшого матроса
ГРОШОВА Сергія Леонідовича — сержанта
ГУМЕНЮК Тетяну Віталіївну — молодшого сержанта
ДАНИЛЬЧЕНКА Володимира Сергійовича (посмертно) — солдата
ДУБІЧА Олександра Вячеславовича — старшого солдата
ДУДКА Владислава Вікторовича — солдата
ДУДЯКА Івана Михайловича — старшого сержанта
ЄГОРОВА Олександра Ігоровича — молодшого сержанта
ЄФРЕМОВА Альберта Альбертовича — солдата
ЗАІКУ Романа Віталійовича — солдата
ЗАПРІКУТЕНКА Миколу Анатолійовича — солдата
ЗОБКІВА Ігоря Максимовича — солдата
ІЩУКА Владислава Вікторовича — солдата
КАРПУНІНА Максима Олександровича — сержанта
КАЧМАРА Олега Петровича — сержанта
КАШНІКОВИЧА Назарія Едуардовича — солдата
КЛИМЕНКА Олега Сергійовича — старшого солдата
КОЗАЧУКА Максима Ігоровича — молодшого сержанта
КОНЯГУ Віталія Володимировича — головного корабельного старшину
КОРНІЙЧУКА Івана Миколайовича — молодшого сержанта

КОРНЯ Руслана Богдановича — солдата
КОРОЛЯ Віктора Сергійовича — старшого лейтенанта
КОФЕЛЯ Дениса Анатолійовича — старшого солдата
КРИВЦУНА Віктора Васильовича — молодшого сержанта
КСЕНЕВИЧА Владислава Івановича — солдата
КУЗЬМІНОВА Валерія Володимировича — головного сержанта
ЛУЩИКА Павла Олексійовича — старшого солдата
МАКАРЕНКА Тараса Андрійовича — старшого матроса
МАКАРОВА Ігоря Олеговича — солдата
МАМЧУРА Тараса Павловича — солдата
МИХАЛЬЧУКА Павла Петровича — старшого солдата
МОТУЛЬКА Михайла Васильовича — солдата
МУЛЯВКУ Володимира Ігоровича — старшого лейтенанта
НЕСТЕРЕНКА В’ячеслава Миколайовича (посмертно) — штаб-сержанта
НЕЧЕПУРЕНКА Юрія Юрійовича — солдата
НИКИТЮКА Мирослава Леонідовича — старшого сержанта
ОБЕРТЮХА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта
ОВЧАРА Івана Володимировича — старшого лейтенанта
ПАВЛЮКА Олександра Васильовича — солдата
ПАНАСА Петра Степановича — старшого солдата
ПАТРАЩУКА Миколу Миколайовича — старшого солдата
ПІЦУРУ Івана Юрійовича — солдата
ПОВОРОЗНЮКА Олександра Миколайовича — старшого солдата
ПОПОВИЧА Дмитра Сергійовича — старшого солдата
ПОРОДЬКА Олега Васильовича — солдата
РАТУШНЯКА Володимира Володимировича — капітана
РЕУСА Вадіма Валерійовича — старшого солдата
РОГАНОВА Єлісея Олександровича — солдата
РОМАНІВА Василя Вікторовича — штаб-сержанта
РОССІХІНА Андрія Володимировича — солдата
РУДОГО Андрія Ярославовича — молодшого сержанта
РУСА Петра Васильовича — старшого солдата
РЯБУХІНА Андрія Сергійовича — солдата
САВЕНКА Максима Сергійовича — старшого сержанта
СЕЛІВАНОВА Юрія Олеговича — солдата
СЕМЕНЮКА Валентина Васильовича — старшого солдата
СЛИЖУКА Павла Володимировича — старшого солдата
СОБКА Пантелеймона Юрійовича — головного корабельного старшину
СТЕБЛІЯ Дмитра Миколайовича — молодшого сержанта
ТАЦЮНА Миколу Васильовича — старшого солдата
ТЕРЕЩЕНКА Романа Романовича — солдата
ТИРПАКА Артура Юрійовича — солдата
ТКАЧЕНКА Володимира Олександровича — солдата
ТОВТА Олега Павловича — старшого солдата
ТУРЯНСЬКОГО Василя Михайловича — майора
УГРИНА Юрія Юрійовича — солдата
УДОВЕНКА Олександра Валерійовича — полковника
ФАРМАГЕЯ Олега Григоровича — сержанта
ФЕЩЕНКА Владислава Васильовича — солдата
ФУРСОВА Ігоря Сергійовича — солдата
ХОМЕНКА Едуарда Олександровича — солдата
ЧУМАКА Андрія Володимировича — солдата
ЧУХАЯ Сергія Сергійовича — солдата
ШАПОШНІКОВА Віктора Віталійовича — матроса
ШЕВЧЕНКА Ігоря Олексійовича — солдата
ШКРУМКА Миколу Анатолійовича — солдата
ЯРОША Миколу Сергійовича — старшого сержанта
ЯЦЬКА Юрія Вікторовича — сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
АНДРОЩУКА Євгена Михайловича — старшого сержанта
ЦУРІКУ Сергія Володимировича — полковника
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
АНДРУЩЕНКО Анну Олександрівну — старшого матроса
ГАПОНОВА Олексія Володимировича — полковника
ДАНИЛЮКА Богдана Сергійовича — сержанта

КЛІМЧУКА Сергія Анатолійовича — старшого солдата
ЛАВРЕНЮК Олену Олександрівну — старшого матроса
ЛАВРЕНЮКА Володимира Юрійовича — старшого солдата
МАРТИНЕНКО Світлану Сергіївну — старшого матроса
МІНІХА Юрія Олександровича — сержанта
НАВРОЦЬКОГО Дмитра Юрійовича — молодшого сержанта
ОПАНАСЮКА Євгена Володимировича — лейтенанта
РОГАЧЕВСЬКОГО Олександра Ігоровича — молодшого сержанта
СОВУ-ЛІСОВЦЯ Володимира Олександровича — сержанта
ЦІМАРА Артура Олександровича — молодшого сержанта
ЩЕРБАКОВА Олексія Миколайовича — полковника
Нагородити медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня
КЛИСЯ Олександра Івановича — полковника
МЕДЯНОГО Анатолія Петровича — полковника
САВЧЕНКА Андрія Олексійовича — полковника
Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»
БІЛОГО Олексія Володимировича — старшого матроса
ГОНЧАРЕНКА Артура Сергійовича — старшого сержанта
ДОБУГАЄНКА Євгенія Вікторовича — сержанта
КУЗЬМЕНКО Наталію Володимирівну — майстер-старшину
ЮЗЬВ’ЯК Світлану Євгенівну — старшого сержанта.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
4 квітня 2022 року
№212/2022

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 1 квітня 2022 р. № 264-р 
Київ

Про внесення змін до розпорядження 
Кабінету Міністрів України  

від 25 березня 2022 р. № 244
1. Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2022 р.  

№ 244 «Деякі питання виплати дивідендів суб’єктами господарювання державного 
сектору економіки у 2022 році» зміни, що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його прийняття та застосовується з 
26 березня 2022 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 1 квітня 2022 р. № 264-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 25 березня 2022 р. № 244
1. У тексті розпорядження слова «приватному акціонерному товариству «Укргі-

дроенерго» замінити словами «акціонерному товариству «Українська залізниця».
2. Доповнити розпорядження абзацом такого змісту:
«Приватному акціонерному товариству «Укргідроенерго» забезпечити в одноден-

ний строк авансове перерахування до державного бюджету річних дивідендів у роз-
мірі 15 відсотків розміру чистого прибутку у сумі 1 689 120 750 гривень, попере-
дньо розрахованого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 ро-
ці. Сплату залишку річних дивідендів у сумі 2 815 201 250 гривень здійснити згідно 
із законодавством в одноденний строк після погашення облігацій внутрішньої дер-
жавної позики, що були придбані товариством на аукціоні 23 листопада 2021 р., який 
проводив Національний банк за ініціативою Міністерства фінансів та за участю бан-
ку — первинного дилера акціонерного товариства  «Укрексімбанк» для підтриман-
ня державного бюджету коштами на суму 3 000 000 000 гривень із строком погашен-
ня 15 червня 2022 року.».


