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  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та інших законодавчих актів України 

щодо вдосконалення законодавства на 
період дії воєнного стану

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Верховна Ра-
да України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України,  
2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. Пункт 12.3 статті 12 доповнити підпунктом 12.3.8 такого змісту:
«12.3.8. На період дії воєнного чи надзвичайного стану сільські, селищні, міські ра-

ди та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та пер-
спективним планом формування територій громад, мають право приймати рішення 
про встановлення місцевих податків та/або зборів та податкових пільг із сплати місце-
вих податків та/або зборів без застосування процедур, передбачених Законом України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». У ра-
зі введення воєнного чи надзвичайного стану в окремих місцевостях України положен-
ня цього підпункту поширюється виключно на представницькі органи територіальних 
громад відповідних адміністративно-територіальних одиниць, на території яких введе-
но воєнний чи надзвичайний стан».

2. Пункт 102.9 статті 102 після слів «надзвичайного стану» доповнити словами «що 
вводиться в Україні».

3. У розділі XX «Перехідні положення»:
1) підрозділ 1 доповнити пунктом 23 такого змісту:
«23. Тимчасово, починаючи з 1 квітня 2022 року та у період дії воєнного стану, вве-

деного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лю-
того 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу 
Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року 
№ 2102-IX, положення підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу 
України застосовуються з урахуванням таких особливостей:

доходи, отримані від продажу платником податку особі, яка відповідно до цього Ко-
дексу має статус податкового агента, власної сільськогосподарської продукції, що ви-
рощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або 
перероблена безпосередньо фізичною особою, остаточно оподатковуються таким по-
датковим агентом під час їх нарахування (виплати);

податкові агенти у податковому розрахунку, подання якого передбачено підпунк-
том «б» пункту 176.2 статті 176 цього Кодексу, відображають загальну суму нарахова-
них (виплачених) у звітному податковому періоді доходів, отриманих фізичними осо-
бами від продажу особі, яка відповідно до цього Кодексу має статус податкового аген-
та власної сільськогосподарської продукції, та загальну суму утриманого з них податку. 
При цьому в податковому розрахунку не зазначається інформація про суми окремої ви-
плати, суми нарахованого на неї податку, а також відомості про фізичну особу — плат-
ника податку, яка одержала дохід від продажу особі, яка відповідно до цього Кодексу 
має статус податкового агента, власної сільськогосподарської продукції»;

2) третє речення абзацу другого пункту 82 підрозділу 2 виключити;
3) у пункті 9 підрозділу 8:
абзац п’ятий підпункту 9.3 після слів «до 20 літрів» доповнити словами «імпорту ав-

томобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспорт-
них засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для 
перевезення вантажів»;

підпункт 9.4 доповнити словами «визначеного відповідно до статті 292 цього Ко-
дексу»;

підпункти 9.5-9.8 викласти в такій редакції:
«9.5. Платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості опо-

даткування, встановлені цим пунктом, звільняються від обов’язку нарахування та спла-
ти податку на додану вартість за операціями з постачання товарів, робіт та послуг, міс-
це постачання яких розташоване на митній території України, та при ввезенні товарів 
на митну територію України, а також від подання податкової звітності з податку на до-
дану вартість, а їх реєстрація платником податку на додану вартість є призупиненою.

Звільнення від оподаткування, встановлене цим підпунктом, не застосовується до 
операцій із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту та з по-
стачання на митній території України товарів, які мають походження з країни, визнаної 
державою-окупантом згідно із законом та/або визнаною державою-агресором щодо 
України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресо-
ра) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.

Під призупиненням реєстрації платником податку на додану вартість для цілей цьо-
го пункту розуміється, що для платників єдиного податку третьої групи, які використо-
вують особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, призупиняються права та 
обов’язки, встановлені розділом V та підрозділом 2 розділу XX цього Кодексу (у тому 
числі щодо формування податкового кредиту) на період використання особливостей 
оподаткування, встановлених цим пунктом.

Операції, здійснені платником єдиного податку третьої групи, який використовує 
особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, вважаються такими, що не є 
об’єктом оподаткування податком на додану вартість.

Для осіб, реєстрація яких платником податку на додану вартість є призупиненою 
відповідно до цього пункту, обрахунок показників, визначених статтею 2001 цього Ко-
дексу, призупиняється на період використання особливостей оподаткування, встанов-
лених цим пунктом.

Не враховуються в обрахунку показника ∑НаклОтр суми податку на додану вартість 
за отриманими платником податку на додану вартість податковими накладними та/або 
розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдино-
му реєстрі податкових накладних, що складені за операціями, дата виникнення подат-
кових зобов’язань за якими припадає (припадала) на період, протягом якого платник 
податку застосовував спрощену систему оподаткування з урахуванням особливостей 
оподаткування, встановлених цим пунктом.

9.6. Податковий (звітний) період для платників єдиного податку третьої групи, які 
використовують особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, дорівнює ка-
лендарному місяцю.

Сума податкового зобов’язання, зазначена платником податку в поданій ним подат-
ковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за остан-
нім днем відповідного граничного строку, передбаченого підпунктом 9.7 цього пункту 
для подання податкової декларації.

9.7. Платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості опо-
даткування, встановлені цим пунктом, подають до контролюючого органу податкову 
декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для місячного податково-
го (звітного) періоду, крім випадків, передбачених цих пунктом.

Платники єдиного податку третьої групи — фізичні особи, які використовують осо-
бливості оподаткування, встановлені цим пунктом, — у разі визначення єдиного соці-
ального внеску подають звітність за звітний період — грудень як податкову деклара-
цію платника єдиного податку за IV квартал податкового (звітного) року, в якій розра-
ховують зобов’язання платників єдиного податку наростаючим підсумком та зазнача-
ють відомості про суми єдиного внеску, нарахованого, обчисленого і сплаченого в по-
рядку, визначеному законом для даної категорії платників.

Платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподатку-
вання, встановлені цим пунктом, що зобов’язані визначити загальне мінімальне подат-
кове зобов’язання платників єдиного податку, подають звітність за звітний період — 
грудень як податкову декларацію платника єдиного податку за IV квартал податкового 
(звітного) року, в якій розраховують зобов’язання платників єдиного податку нароста-
ючим підсумком, загальне мінімальне податкове зобов’язання.

9.8. Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платником 
з особливостями, встановленими цим пунктом, суб’єкт господарювання подає до  
контролюючого органу заяву. При цьому до заяви не додається розрахунок доходу за 
попередній календарний рік.

Суб’єкт господарювання вважається платником єдиного податку третьої групи з 
особливостями, встановленими цим пунктом:

з 1 квітня 2022 року — у разі подання заяви до 1 квітня 2022 року;

лежать до: культурних цінностей; наркотичних засобів, психотропних речовин і прекур-
сорів; радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до вве-
зення та застосування на території України; товарів військового призначення чи товарів 
подвійного використання; небезпечних відходів; агрохімікатів та пестицидів, що підля-
гають державній реєстрації; об’єктів, торгівля якими підпадає під регулювання Конвен-
ції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загро-
зою зникнення; генетично модифікованих організмів або продукції, виробленої із за-
стосуванням генетично модифікованих організмів; таких, що містять озоноруйнівні ре-
човини, здійснюються митними органами на підставі заяви декларанта або уповнова-
женої ним особи про незастосування до таких товарів встановлених відповідними за-
конами заборон та/або обмежень.

Зазначена в абзаці першому цієї частини заява вноситься декларантом або уповно-
важеною ним особою до митної декларації у вигляді коду, визначеного центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансо-
ву політику, та засвідчує факти, які мають юридичне значення»;

абзац перший частини першої статті 3371 доповнити словами «у тому числі досто-
вірність інформації, викладеної в заяві декларанта або уповноваженої ним особи до 
митної декларації, про те, що задекларовані товари за своєю характеристикою та фізи-
ко-хімічними властивостями не належать до культурних цінностей, наркотичних засо-
бів, психотропних речовин і прекурсорів, радіоелектронних засобів та випромінюваль-
них пристроїв, заборонених до ввезення та застосування на території України, товарів 
військового призначення або товарів подвійного використання, небезпечних відходів, 
агрохімікатів та пестицидів, що підлягають державній реєстрації, об’єктів, торгівля яки-
ми підпадає під регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і 
флори, що перебувають під загрозою зникнення, генетично модифікованими організ-
мами або продукцією, виробленою із застосуванням генетично модифікованих орга-
нізмів, не містять озоноруйнівних речовин»;

у розділі XXI «Прикінцеві та перехідні положення»:
у пункті 41:
в абзацах першому — четвертому слова «у Донецькій та Луганській областях, що 

здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)» виключити;
в абзаці третьому слова «Обсяги ввезення зазначених товарів визначаються Кабіне-

том Міністрів України» виключити;
доповнити пунктами 911-914 такого змісту:
«911. Установити, що тимчасово, на період з дня набрання чинності Законом Укра-

їни «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 
України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану», але не рані-
ше 1 квітня 2022 року, до припинення чи скасування воєнного стану на території Украї-
ни, пропуск та митне оформлення товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну те-
риторію України для вільного обігу, здійснюється з урахуванням таких особливостей:

1) звільняються від оподаткування ввізним митом:
товари, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України підприємствами 

для вільного обігу, крім спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних 
напоїв, пива (крім квасу «живого» бродіння), тютюнових виробів, тютюну, промисло-
вих замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспорт-
ні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для пере-
везення вантажів, які ввозяться громадянами на митну територію України для вільно-
го обігу.

Звільнення від оподаткування ввізним митом, передбачене цим підпунктом, не по-
ширюється на товари, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом 
згідно із законом та/або визнаної державою-агресором щодо України згідно із законо-
давством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої 
території України, визначеної такою згідно із законом;

2) під час ввезення (пересилання) підприємствами — зареєстрованими платниками 
єдиного податку першої, другої та третьої групи, крім підприємств, які обрали ставку 
єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Податкового кодек-
су України, на митну територію України товарів їх декларування для поміщення в мит-
ний режим імпорту може здійснюватися шляхом подання попередньої митної деклара-
ції, яка містить всю необхідну інформацію для випуску товарів відповідно до частини 
п’ятої статті 259 цього Кодексу;

3) за рішенням Кабінету Міністрів України дозволяється пропуск через митний кор-
дон України та/або випуск відповідно до заявленої мети окремих товарів, щодо яких 
відповідними законами встановлені обмеження щодо їх переміщення через митний 
кордон України, без надання відповідних дозвільних документів та/або за відсутнос-
ті відомостей про включення (виключення) таких товарів до (з) відповідного реєстру 
у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, які 
підтверджують дотримання встановлених обмежень щодо переміщення таких това-
рів через митний кордон України, якщо використання таких дозвільних документів та/
або відомостей для здійснення митних формальностей передбачено законами Украї-
ни. Звільнення від подання дозвільних документів та/або відомостей, які підтверджу-
ють дотримання встановлених обмежень щодо переміщення таких товарів через мит-
ний кордон України для здійснення митних формальностей не означає звільнення від 
дотримання встановлених відповідними законами заборон та/або обмежень щодо ви-
користання та/або обігу відповідних товарів на митній території України.

Положення абзацу першого цього підпункту не застосовуються до товарів, які ма-
ють походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або ви-
знаної державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з 
території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначе-
ної такою згідно із законом, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 
товарів військового призначення або товарів подвійного використання, радіоактивних 
матеріалів, небезпечних відходів;

4) митне оформлення товарів, зазначених у підпункті 2 цього пункту, завершуєть-
ся в найкоротший можливий строк, але не більше як одна робоча година з моменту 
пред’явлення митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначен-
ня, що підлягають митному оформленню (якщо згідно з цим Кодексом товари, тран-
спортні засоби комерційного призначення підлягають пред’явленню), подання митної 
декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює;

5) плата за виконання митних формальностей митними органами поза місцем 
розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, із  
заінтересованих осіб не справляється.

912. Установити, що тимчасово, на період до припинення чи скасування воєнного, 
надзвичайного стану на території України:

1) документальні перевірки дотримання вимог законодавства України з питань мит-
ної справи, у тому числі щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та 
сплати митних платежів, не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються. Акти 
(довідки) про результати документальних перевірок, зустрічних звірок, заперечення до 
актів перевірок та податкові повідомлення-рішення не надсилаються (не вручаються);

2) зупиняється перебіг строків, визначених частиною четвертою статті 45, частиною 
другою статті 46, частиною четвертою статті 48, статями 55, 125, 204, 240, частиною 
шостою статті 244, частиною тринадцятою статті 264, частиною другою статті 269, час-
тинами п’ятою і шостою статті 299, частиною восьмою статті 313, частиною четвертою 
статті 321, частиною шостою статті 334 цього Кодексу;

3) митні органи за заявою декларанта або уповноваженої ним особи можуть при-
ймати рішення про продовження строків (включаючи граничні), визначених цим Ко-
дексом, крім тих, перебіг яких зупинено підпунктом 2 цього пункту;

4) митні формальності, які відповідно до цього Кодексу підлягали чи підлягають ви-
конанню митним органом, яким за рішенням центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну митну політику, не виконуються завдання, покладені на митні 
органи, у зв’язку з веденням воєнного, надзвичайного стану, можуть виконуватися ін-
шим митним органом, у тому числі без пред’явлення таких товарів цьому митному ор-
гану, за координації центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну мит-
ну політику. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політи-
ку, надає роз’яснення підприємствам і митним органам, координує роботу митних ор-
ганів щодо виконання таких формальностей іншими митними органами, у тому числі з 
питань застосування інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомуні-
каційних систем і засобів їх забезпечення;

5) Кабінет Міністрів України може встановлювати:
категорії товарів, щодо яких митними органами не здійснюються заходи зі сприян-

ня захисту прав інтелектуальної власності, передбачені розділом XIV цього Кодексу;
випадки, у яких заборони та обмеження, встановлені статтями 196 та 197 цього Ко-

дексу, не застосовуються, крім випадків, якщо такі заборони та обмеження встановле-
ні міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною 
Радою України;

з наступного робочого дня після подання заяви — у разі подання заяви починаю-
чи з 1 квітня 2022 року.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (ново-
створені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву про обрання 
спрощеної системи оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, вста-
новлених цим пунктом, вважаються платниками єдиного податку третьої групи з дня 
їх державної реєстрації»;

підпункт 9.9 доповнити абзацами такого змісту:
«За товарами/послугами, необоротними активами, придбаними/виготовленими з 

податком на додану вартість до початку застосування особливостей оподаткування, 
встановлених цим пунктом, які використані (поставлені, реалізовані) платником єдино-
го податку третьої групи в період застосування особливостей оподаткування, встанов-
лених цим пунктом, в операціях, що не є об’єктом оподаткування, платник податку на 
додану вартість зобов’язаний не пізніше останнього дня звітного періоду, в якому здій-
снено відновлення його реєстрації платником податку на додану вартість, нарахувати 
податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу.

База оподаткування при нарахуванні податкових зобов’язань відповідно до абза-
цу четвертого цього підпункту за необоротними активами визначається виходячи з ба-
лансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податково-
го) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку нео-
боротних активів — виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами — виходя-
чи з вартості їх придбання»;

доповнити підпунктом 9.11 такого змісту:
«9.11. Платники податку на прибуток підприємств (у тому числі платники податку, у 

яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визна-
чений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за по-
передній річний звітний період, не перевищує 40 мільйонів гривень), які прийняли рі-
шення про перехід на спрощену систему оподаткування платником з особливостями, 
встановленими цим пунктом, або відмовилися від використання особливостей оподат-
кування, передбачених цим пунктом, подають податкову декларацію з податку на при-
буток підприємств за той період (періоди) протягом календарного року, в якому (яких) 
платник був платником податку на прибуток підприємств»;

4) у пункті 69 підрозділу 10:
у підпункті 69.1 слова «трьох місяців» замінити словами «шести місяців»;
підпункт 69.2 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«камеральних перевірок податкових декларацій платників єдиного податку четвер-

тої групи».
У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шос-

тим;
підпункт 69.16 викласти в такій редакції:
«69.16. Тимчасово, з 1 січня 2022 року по 31 грудня року, в якому припинено чи 

скасовано воєнний стан, введений Указом Президента України «Про введення воєнно-
го стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України 
«Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Укра-
їні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, не нараховується та не сплачується екологіч-
ний податок платниками цього податку, зареєстрованими (взятими на облік) за міс-
цем розміщення стаціонарних джерел забруднення, за утворення радіоактивних від-
ходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів на територіях, на яких ведуться 
(велися) бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих збройними формування-
ми Російської Федерації.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, та територій, тимчасово оку-
пованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Мі-
ністрів України»;

доповнити підпунктами 69.22-69.26 такого змісту:
«69.22. Тимчасово положення статті 266 цього Кодексу застосовуються з урахуван-

ням таких особливостей:
за 2021 та 2022 податкові (звітні) роки не нараховується та не сплачується податок 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти житлової нерухомості, 
у тому числі їх частки, які перебувають у власності фізичних осіб, що розташовані на 
територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупо-
ваних збройними формуваннями Російської Федерації, та за об’єкти житлової нерухо-
мості, що стала непридатною для проживання у зв’язку з військовою агресією Росій-
ської Федерації проти України;

за період з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року не нараховується та не спла-
чується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти житло-
вої нерухомості, у тому числі їх частки, які перебувають у власності юридичних осіб, що 
розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тим-
часово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та за об’єкти жит-
лової нерухомості, що стала непридатною для проживання у зв’язку з військовою агре-
сією Російської Федерації проти України;

тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, в якому припинено 
або скасовано воєнний стан, введений Указом Президента України «Про введення во-
єнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом 
України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану 
в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, не нараховується та не сплачується по-
даток на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нежитлової неру-
хомості, у тому числі їх частки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (вели-
ся) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Ро-
сійської Федерації. При цьому платники податку — юридичні особи протягом шести 
календарних місяців після місяця, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, вве-
дений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лю-
того 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу 
Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року  
№ 2102-IX, мають право подати уточнюючу податкову декларацію, в якій відобража-
ються зміни розміру податкового зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, за відповідний податковий період. Для платників податку — фі-
зичних осіб контролюючий орган самостійно обчислює податкове зобов’язання за пе-
ріод з 1 січня по 1 березня 2022 року.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії та територій тимчасово оку-
пованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Мі-
ністрів України.

Порядок визнання об’єктів житлової нерухомості такими, що непридатні для прожи-
вання у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначаєть-
ся Кабінетом Міністрів України.

69.23. Тимчасово, з 1 квітня 2022 року на період дії воєнного стану на території 
України звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з вве-
зення товарів на митну територію України у митному режимі імпорту суб’єктами гос-
подарювання, які зареєстровані платниками єдиного податку першої, другої та третьої 
групи, крім фізичних та юридичних осіб, які обрали ставку єдиного податку, визначену 
підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 цього Кодексу.

69.24. Тимчасово, з 1 квітня 2022 року на період дії воєнного стану на території 
України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, акцизним подат-
ком операції з ввезення фізичними особами на митну територію України автомобілів 
легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, 
призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення 
вантажів у митному режимі імпорту.

69.25. Звільнення від оподаткування, встановлене підпунктами 69.23 та 69.24 цьо-
го пункту, не застосовується до операцій з ввезення на митну територію України у мит-
ному режимі імпорту товарів, які мають походження з країни, визнаної державою-оку-
пантом згідно із законом та/або визнаною державою-агресором щодо України згідно із 
законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з оку-
пованої території України, визначеної такою згідно із законом.

69.26. На період дії воєнного, надзвичайного стану платники податків мають пра-
во подавати до контролюючого органу податкову декларацію та інші документи в па-
перовій формі».

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р.,  

№№ 44-48, ст. 552):
статтю 197 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Пропуск на митну територію України та/або випуск відповідно до заявленої ме-

ти на митній території України товарів, які за кодом згідно з УКТЗЕД та описом можуть 
належати, але за своїми характеристиками та фізико-хімічними властивостями не на-
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ДОКУМЕНТИ

Авдєєв Михайло Юрійович 06.03.1977 р.н., Авксентьєва Сардана Во-
лодимирівна 02.07.1970 р.н., Аксаков Анатолій Геннадійович 28.11.1957 
р.н., Альохін Андрій Анатолійович 09.02.1959 р.н., Алімова Ольга Микола-
ївна 10.04.1953 р.н., Аммосов Петро Револьдович 22.09.1966 р.н., Анан-
ських Ігор Олександрович  06.09.1966 р.н., Арапов Георгій Костянтинович 
11.09.1999 р.н., Арефьєв Микола Васильович 11.03.1949 р.н., Афонін Юрій 
В’ячеславович 22.03.1977 р.н., Бабаков Олександр Михайлович 08.02.1963 
р.н., Бабич Іван Миколайович 02.09.1982 р.н., Бєлоусов Вадим Володимиро-
вич 02.10.1960 р.н., Берулава Михайло Миколайович 03.08.1950 р.н., Бессо-
нов Євгеній Іванович 26.11.1968 р.н., Біфов Анатолій Жамалович 07.01.1963 
р.н., Блоцький Володимир Миколайович 10.11.1977 р.н., Бурляєв Микола 
Петрович 03.08.1946 р.н., Васільєв Микола Іванович 28.03.1958 р.н., Вас-
серман Анатолій Олександрович 09.12.1952 р.н., Власов Василь Максимо-
вич 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., Григор’єв Юрій Інно-
кентійович 20.09.1969 р.н., Гусєв Дмитро Геннадійович 23.07.1972 р.н., Да-
ванков Владислав Андрійович 25.02.1984 р.н., Дєлягін Михайло Геннадійо-
вич 18.03.1968 р.н., Дьомін Олександр В’ячеславович 23.09.1988 р.н., Ді-
денко Олексій Миколайович  30.03.1983 р.н., Дмітрієва Оксана Генріховна 
03.04.1958 р.н., Дробот Марія Володимирівна 21.03.1982 р.н., Єзерський 
Микола Миколайович 08.05.1956 р.н., Журавльов Олексій Олександрович 
30.06.1962 р.н., Зюганов Геннадій Андрійович 26.06.1944,  Іванов Микола 
Миколайович 17.01.1957 р.н., Іванюженков Борис Вікторович 25.02.1966 
р.н.,  Ісаков Володимир Павлович  25.02.1987 р.н., Кабишев Сергій Володи-
мирович 04.09.1963 р.н., Казанков Сергій Іванович 09.10.1972 р.н., Калаш-
ніков 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 Генріхович 
05.09.1969 р.н., Кашин Володимир Іванович 10.08.1948 р.н., Коломейцев 
Микола Васильович 01.09.1956 р.н., Комоцький Борис Олегович 31.01.1956 
р.н., Корнієнко Олексій Вікторович 22.07.1976 р.н., Кочієв Роберт Івано-
вич 16.03.1966 р.н., Кошелєв Володимир Олексійович 01.10.1974 р.н., Куз-
нєцов Андрій Анатолійович 29.05.1972 р.н., Кузнєцов Дмитро Вадимович 
05.03.1975 р.н., Кумін Вадим Валентинович 01.01.1973 р.н., Курінний Олек-
сій Володимирович 18.01.1974 р.н., Лантратова Яна Валеріївна 14.12.1988 
р.н., Лєбєдєв Олег Олександрович 12.10.1976 р.н., Левченко Сергій Георгі-
йович 02.11.1953 р.н., Леонов Олег Юрійович 10.09.1970 р.н., Леонов Сер-
гій Дмитрович  09.05.1983 р.н., Лісіцин Анатолій Іванович 26.06.1947 р.н., 
Луговий Андрій Костянтинович 19.09.1966 р.н., Лябіхов Роман Михайло-
вич 07.05.1973 р.н., Марков Євгеній Володимирович 08.11.1973 р.н., Мар-
хаєв В’ячеслав Михайлович 01.06.1955 р.н., Марченко Євгеній Євгенович 
17.07.1972 р.н., Матвєєв Михайло Миколайович 13.05.1968 р.н., Мельников 
Іван Іванович 07.08.1950 р.н., Миронов Сергій Михайлович 14.02.1953 р.н., 
Мусатов Іван Михайлович 14.02.1976 р.н., Напсо Юрій Аісович  17.04.1973 
р.н.,  Наумов Станіслав Олександрович 04.10.1972 р.н., Нечаєв Олексій Ген-
надійович 30.08.1966 р.н., Нілов Олег Анатолійович 08.05.1962 р.н., Нілов 
Ярослав Євгенович 20.03.1982 р.н., Новіков Дмитро Георгійович 12.09.1969 
р.н., Новичков Микола Володимирович 24.12.1974 р.н., Обухов Сергій Пав-
лович 05.10.1958 р.н., Осадчий Микола Іванович 08.12.1957 р.н., Останіна 
Ніна Олександрівна 26.12.1955 р.н., Пайкін Борис Романович 26.03.1965 
р.н., Панеш Каплан Мугдінович 04.09.1974 р.н., Пантелєєв Сергій Михайло-
вич 04.07.1951 р.н., Парфенов Денис Андрійович 22.09.1987 р.н., Плякін Во-
лодимир Володимирович 19.09.1981 р.н., Прокофьєв Артем В’ячеславович 
31.12.1983 р.н., Прусакова Марія Миколаївна 04.09.1983 р.н., Рашкін Ва-
лерій Федорович 14.03.1955 р.н., Ремезков Олександр Олександро-

вич  07.04.1962 р.н., Савицька Світлана Євгенівна 08.08.1948 р.н., Свисту-
нов Аркадій Миколайович 28.04.1965 р.н., Свіщєв Дмитро Олександрович 
22.05.1969 р.н., Селезнєв Валерій Сергійович 05.09.1964 р.н., Семигин Ген-
надій Юрійович 23.03.1964 р.н., Сінельщиков Юрій Петрович 26.09.1947 р.н., 
Сіпягін Влодимир Володимирович 19.02.1970 р.н., Слуцький Леонід Едуар-
дович 04.01.1968 р.н., Смолін Олег Миколайович 10.02.1952 р.н., Соболєв 
Віктор Іванович 23.02.1950 р.н., Сулейманов Ренат Ісмаїлович 24.12.1965 
р.н., Сухарев Іван Костянтинович 10.06.1978 р.н., Тайсаєв Казбек Куцукович 
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 Анатоліїв-
на 08.08.1978 р.н., Харитонов Микола Михайлович 30.10.1948 р.н., Хован-
ська Галина Петрівна 23.08.1943 р.н., Чєпа Олексій Васильович 22.11.1955 
р.н., Чернишов Борис Олександрович 25.06.1991 р.н., Шайхутдінов Ріфат 
Габдулхакович 23.12.1963 р.н., Шаргунов Сергій Олександрович 12.05.1980 
р.н., Шилкін Григорій Володимирович 20.10.1976 р.н., Щапов Михайло Ві-
кторович 20.09.1975 р.н., Ющенко Олександр Андрійович 19.11.1969 р.н., 
на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 11 квітня 
2022 року, 12 квітня 2022 року, 13 квітня 2022 року, 14 квітня 2022 року та 
15 квітня 2022 року о 09 год. 00 хв., до старшого слідчого в ОВС слідчого 
відділу УСБУ в Івано-Франківській області Богайчука В.Б., р.т. (0342)590593, 
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, буд. 15, для проведення 
слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваного у кримінальному про-
вадженні №42022000000000333. Поважні причини неприбуття зазначені в 
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України».

 

Авдеев Михаил Юрьевич 06.03.1977 г.р., Авксентьева Сардана Влади-
мировна 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 Револьдович 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 Вячес-
лавович 22.03.1977 г.р., Бабаков Александр Михайлович 08.02.1963 г.р., 
Бабич Иван Николаевич 02.09.1982 г.р., Белоусов Вадим Владимирович 
02.10.1960 г.р, Берулава Михаил Николаевич 03.08.1950 г.р., Бессонов Ев-
гений Иванович 26.11.1968 г.р., Бифов  Анатолий Жамалович 07.01.1963 
г.р., Блоцкий Владимир Николаевич 10.11.1977 г.р., Бурляев Николай Пе-
трович 03.08.1946 г.р., Васильев Николай Иванович 28.03.1958 г.р., Вассер-
ман Анатолий Александрович 09.12.1952 г.р.,, Власов Василий Максимович 
27.06.1995 г.р., Гаврилов Сергей Анатольевич 27.01.1966 г.р., Гартунг Ва-
лерий Карлович 12.11.1960 г.р., Глазкова Анжелика Егоровна 28.12.1968 
г.р., Горячева Ксения Александровна 16.05.1996 г.р., Григорьев Юрий Инно-
кентьевич 20.09.1969 г.р., Гусев Дмитрий Геннадьевич 23.07.1972 г.р., Да-
ванков Владислав Андреевич 25.02.1984 г.р., Делягин Михаил Геннадье-
вич 18.03.1968 г.р., Демин Александр Вячеславович 23.09.1988 г.р., Ди-
денко Алексей Николаевич 30.03.1983 г.р., Дмитреева Оксана Генриховна 
03.04.1958 г.р., Дробот Мария Владимировна 21.03.1982 г.р., Езерский Ни-
колай Николаевич 08.05.1956 г.р., Журавлев Алексей Александрович 
30.06.1962 г.р., Зюганов Геннадий Андреевич 26.06.1944 г.р., Иванов Нико-
лай Николаевич 17.01.1957 г.р., Иванюженков Борис Викторович 25.02.1966 
г.р., Исаков Владимир Павлович 25.02.1987 г.р., Кабышев Сергей Владими-
рович 04.09.1963 г.р., Казанков Сергей Иванович 09.10.1972 г.р., Калашни-
ков Леонид Иванович 06.08.1960 г.р., Камнев Георгий Петрович 05.10.1983 
г.р., Каноков Тимур Борисович 24.09.1972 г.р., Каргинов Сергей Генри-

хович 05.09.1969 г.р., Кашин Владимир Иванович 10.08.1948 г.р., Коло-
мейцев Николай Васильевич 01.09.1956 г.р., Комоцкий Борис Олегович 
31.01.1956 г.р., Корниенко Алексей Викторович 22.07.1976 г.р., Кочиев Ро-
берт Иванович 16.03.1966 г.р., Кошелев Владимир Алексеевич 01.10.1974 
г.р., Кузнецов Андрей Анатольевич 29.05.1972 г.р., Кузнецов Дмитрий Ва-
димович 05.03.1975 г.р., Кумин Вадим Валентинович 01.01.1973 г.р., 
Куринный Алексей Владимирович 18.01.1974 г.р., Лантратова Яна Вале-
рьевна 14.12.1988 г.р., Лебедев Олег Александрович 12.10.1976 г.р., Лев-
ченко Сергей Георгиевич 02.11.1953 г.р., Леонов Олег Юрьевич 10.09.1970 
г.р., Леонов Сергей Дмитриевич 09.05.1983 р.н., Лисицын Анатолий Ивано-
вич 26.06.1947 р.н., Луговой Андрей Константинович 19.09.1966 р.н., Ля-
бихов Роман Михайлович 07.05.1973 р.н., Марков Евгений Владимиро-
вич 08.11.1973 р.н., Мархаев Вячеслав Михайлович 01.06.1955 р.н., Мар-
ченко Евгений Евгеньевич 17.07.1972 р.н., Матвеев Михаил Николаевич 
13.05.1968 р.н., Мельников Иван Иванович 07.08.1950 р.н., Миронов Сер-
гей Михайлович 14.02.1953 р.н., Мусатов Иван Михайлович 14.02.1976 р.н., 
Напсо Юрий Аисович 17.04.1973 р.н.,  Наумов Станислав Александрович 
04.10.1972 р.н., Нечаев Алексей Геннадьевич  30.08.1966 р.н., Нилов Олег 
Анатольевич 08.05.1962 р.н., Нилов Ярослав Евгеньевич 20.03.1982 р.н., Но-
виков Дмитрий Георгиевич 12.09.1969 р.н., Новичков Николай Владимиро-
вич 24.12.1974 р.н., Обухов Сергей Павлович 05.10.1958 р.н., Осадчий Ни-
колай Иванович 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., Парфенов Де-
нис Андреевич 22.09.1987 р.н., Плякин Владимир Владимирович 19.09.1981 
р.н., Прокофьев Артём Вячеславович 31.12.1983 р.н., Прусакова Мария Ни-
колаевна 04.09.1983 р.н., Рашкин Валерий Федорович 14.03.1955 р.н., Ре-
мезков Александр Александрович 07.04.1962 р.н., Савицкая Светлана Ев-
геньевна 08.08.1948 р.н., Свистунов Аркадий Николаевич 28.04.1965 р.н., 
Свищев Дмитрий Александрович 22.05.1969 р.н., Селезнев Валерий Сер-
геевич 05.09.1964 р.н., Семигин Геннадий Юрьевич 23.03.1964 р.н., Си-
нельщиков Юрий Петрович 26.09.1947 р.н., Сипягин Владимир Владими-
рович 19.02.1970 р.н., Слуцкий Леонид Эдуардович 04.01.1968 р.н., Смо-
лин Олег Николаевич 10.02.1952 р.н., Соболев Виктор Иванович 23.02.1950 
р.н., Сулейманов Ренат Исмаилович 24.12.1965 р.н., Сухарев Иван Констан-
тинович 10.06.1978 р.н., Тайсаев Казбек Куцукович 12.02.1967 р.н., Тар-
баев Сангаджи Андреевич 15.04.1982 р.н., Терентьев Александр Василье-
вич 01.01.1961 р.н., Ткачёв Антон Олегович  31.03.1994 р.н., Тумусов Федот 
Семёнович 30.06.1955 р.н., Филатова Ирина Анатольевна 08.08.1978 р.н., 
Харитонов Николай Михайлович 30.10.1948 р.н., Хованская Галина Петров-
на 23.08.1943 р.н., Чепа Алексей Васильевич 22.11.1955 р.н., Чернышов Бо-
рис Александрович 25.06.1991 р.н., Шайхутдинов Рифат Габдулхакович 
23.12.1963 р.н., Шаргунов Сергей Александрович 12.05.1980 р.н., Шил-
кин Григорий Владимирович 20.10.1976 р.н., Щапов Михаил Викторович 
20.09.1975 р.н., Ющенко Александр Андреевич 19.11.1969 р.н, на основании 
ст. ст. 133, 135 УПК Украины Вам необходимо прибыть 11 апреля 2022 року, 
12 апреля 2022 року, 13 апреля 2022 року, 14 апреля 2022 року та 15 апре-
ля 2022 року на 09 ч. 00 мин. в каб. № 110 к старшему следователю по ОВД 
следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Ивано-
Франковской области Богайчуку Вадиму Богдановичу (тел. +38 (0342) 59-
05-93) по адресу: г. Ивано-Франковск, ул. А. Сахарова, 15, для проведе-
ния следственных и процессуальных действиях, в качестве подозреваемо-
го, в уголовном производстве № 42022000000000333. Уважительные осно-
вания неявки указаны в ст. 138 УПК Украины. Последствия неявки указаны 
в ст. 139 УПК Украины.

особливості здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, які під-
лягають державному експортному контролю;

особливості застосування статті 319 цього Кодексу;
6) перебування на обліку в митних органах осіб-нерезидентів відповідно до частини 

першої статті 455 цього Кодексу не вимагається.
913. Установити, що тимчасово на період дії воєнного, надзвичайного стану на тери-

торії України продовження строку реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності 
у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності здійснюється відповідним 
програмно-інформаційним комплексом єдиної автоматизованої інформаційної систе-
ми митних органів України в автоматичному режимі.

914. Тимчасово, на період до припинення чи скасування воєнного, надзвичайно-
го стану на території України, декларування товарів, зазначених у пункті 41 підрозді-
лу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, що ввозяться 
на митну територію України для вільного обігу, може здійснюватися шляхом подан-
ня попередньої митної декларації, яка містить всю необхідну інформацію для випуску 
товарів відповідно до частини п’ятої статті 259 цього Кодексу. При цьому доставка та 
пред’явлення цих товарів митному органу, яким оформлена така попередня митна де-
кларація, не є обов’язковими»;

2) статтю 2 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передача-
ми товарів військового призначення та подвійного використання» (Відомості Верхо-
вної Ради України, 2003 р., № 23, ст. 148 із наступними змінами) доповнити частиною 
третьою такого змісту:

«Кабінет Міністрів України може встановлювати перелік товарів, на міжнародні пе-
редачі яких не поширюється дія цього Закону у період дії воєнного стану на терито-
рії України»;

3) статтю 18 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спир-
ту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, 
що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (Відомості Верховної Ра-
ди України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) доповнити частиною тако-
го змісту:

«Тимчасово, на період дії воєнного стану та/або надзвичайного стану, спирт етило-
вий, що використовується як лікарський засіб, та спиртові або водно-спиртові настої 
реалізуються вроздріб лише через аптеки у флаконах з медичного скла або у пласти-
кових флаконах та банках медичного призначення з об’ємом вмісту лікарського засо-
бу не більше 100 сантиметрів кубічних, крім таких лікарських засобів, як бальзами».

3. Кабінету Міністрів України невідкладно забезпечити перегляд та приведення мі-
ністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-
правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Установити, що до порядку підготовки та прийняття нормативно-правових актів, 
що приймаються на виконання вимог цього Закону, не застосовуються вимоги Зако-
ну України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяль-
ності».

5. Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політи-
ку, забезпечити доведення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну митну політику, інформації про зареєстрованих платників єдиного податку пер-
шої, другої та третьої групи, крім фізичних та юридичних осіб, які обрали ставку єдино-
го податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексу Укра-
їни, з метою забезпечення виконання підпункту 69.23 пункту 69 підрозділу 10 розді-
лу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
24 березня 2022 року
№ 2142-IX

  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
КОЛЬЦОВА Валерія Геннадійовича — полковника
РОДІНА Євгенія Анатолійовича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АКСЬОНОВА Миколу Миколайовича — капітана

БАЛИЧЕВА Юрія Миколайовича — підполковника
БЕРЧЕНКА Івана Вікторовича — капітана
БОДЯКА Богдана Руслановича — старшого лейтенанта
БОЙКА Ігоря Миколайовича — старшого сержанта
БУГРИМА Дмитра Олексійовича — майора
БУРГАРТ Олександру Олександрівну (посмертно) — лейтенанта
ВАРАКІНА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта
ГОРЯЧКОВСЬКОГО Артема Святославовича — капітана
ЗАБОРСЬКОГО Олександра Клавдійовича (посмертно) — майстер-сержанта
КАС’ЯНЕНКА Олексія Олександровича — підполковника
КОВЦУРА Юрія Віталійовича — підполковника
ЛЕСЯ Василя Васильовича — капітана
ЛИСИЦЮ Дмитра Геннадійовича — старшого лейтенанта
МАЗУКА Віктора Сергійовича (посмертно) — капітана
МОРДВІНА Володимира Андрійовича — старшого лейтенанта
НІКІФОРЕНКА Дениса Миколайовича — старшого лейтенанта медичної служби
НІКОЛІЦЮ Дениса Олеговича — старшого лейтенанта
ПАНЧЕНКА Григорія Олександровича — підполковника
ПОПОВА Дениса Володимировича — підполковника
СВІТЛИЧНОГО Максима Сергійовича — майора
СОКОЛОВА Михайла Сергійовича — головного сержанта
СОКОЛОВСЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого лейтенанта
ТИМОШЕНКО Ольгу Юріївну — старшого лейтенанта
ХОПТИНСЬКОГО Юрія Петровича — майора
Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня
БАСЬОНКА Олександра Миколайовича — старшого матроса
БУРМЕЧА Василя Васильовича — молодшого сержанта
ГОРЬОВОГО Олега Олександровича — старшого матроса
ДОЛМАТОВА Юрія Борисовича — сержанта
МІЛЬКОВСЬКОГО Василя Віталійовича — старшого матроса
СЛЄПЦОВА Володимира Андрійовича — сержанта
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
АВАНЕСОВА Карена Григоровича — молодшого сержанта
БАГРІЯ Романа Олександровича — солдата
БЕЗРУКОГО Юрія Володимировича — старшого солдата
БЕНЗУ Сергія Романовича — капітана
БЕЦЯ Володимира Івановича — старшого матроса
БІЛОГО Євгена Юрійовича — штаб-сержанта
БОРОДАВЧЕНКА Максима Юрійовича — старшого сержанта
БУСЛА Сергія Сергійовича — старшого матроса
ВАСИЛЕНКА Миколу Васильовича — солдата
ВАСИЛЬЧУКА Олександра Олександровича — старшого сержанта
ВАСЬОВИЧА Сергія Романовича — солдата
ВІТВІЦЬКОГО Артема Олеговича — матроса
ГАРБАРА Віталія Юрійовича — старшого солдата
ГАРКАВЦЕВА Сергія Георгійовича — молодшого сержанта
ГОРЛАЧОВА Сергія Геннадійовича — старшого солдата
ГРЕБУ Андрія Володимировича (посмертно) — головного сержанта
ГУМЕНЮКА Олега Миколайовича (посмертно) — солдата
ДІДЕНКА Владислава Миколайовича — матроса
ДІКА Івана Івановича — старшого матроса
ДОВБУША Сергія Сергійовича — старшого сержанта
ДЯЧУКА Юрія Миколайовича (посмертно) — солдата
ЄФІМОВА Вадима Юрійовича — старшого сержанта
ЖИЛІНА Максима Івановича — сержанта
ЖИТАРЕНКА Івана Миколайовича — матроса
ЖУКА Павла Анатолійовича — солдата
ЗАВОРОТНОГО Євгена Валерійовича — штаб-сержанта
ІВАНЮКА Олександра Сергійовича — старшого солдата
КАПКАНА Артема Андрійовича — старшого матроса
КАРДАША Сергія Валерійовича — старшого солдата
КАРЕЛІНА Андрія Андрійовича — старшого солдата
КІРСАНОВА Василя Васильовича — солдата
КЛІНИШКОВА Ростислава Денисовича — матроса
КОЗУБОВСЬКОГО Юрія Володимировича — молодшого сержанта
КОЛІБАБЧУКА Юрія Івановича — старшого солдата
КОЛІСНИКА Олександра Анатолійовича — сержанта
КОРОБКУ Дмитра Вячеславовича — солдата
КОСТЮКОВА Руслана Васильовича — старшого солдата
КРАСНІКОВА Леоніда Вікторовича — солдата

КРИВКУ Володимира Миколайовича — старшого матроса
КРИГІНА Романа Валерійовича — старшого матроса
КРОТОВСЬКОГО Володимира Дмитровича — матроса
КРОХІНА Романа Олександровича — молодшого сержанта
КУЙБАРА Олександра Сергійовича — матроса
КУРОВСЬКОГО Владислава Вадимовича — солдата
КУТАЛОВА Едуарда Олександровича — солдата
КУШНІРА Михайла Яковича — старшого солдата
ЛЕОНТЬЄВА Віталія Миколайовича — старшого солдата
ЛИСАКА Павла Андрійовича — старшого матроса
ЛУЦИКА Михайла Васильовича (посмертно) — солдата
МАКСІМІКА Володимира Сергійовича — матроса
МАТВЄЄВА Вячеслава Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
МАХАММАДІЄВА Аліка Махматмурадовича (посмертно) — старшого сержанта
МЕЛЬНИКА Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата
МЕРКУЛОВА Тараса Васильовича — старшого солдата
МУХУ Івана Івановича — старшого солдата
НІКОЛАЄНКА Олександра Ігоровича — матроса
НІЧІПОРУКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
НОСА Олександра Івановича — старшого матроса
ОНИЩЕНКА Ярослава Володимировича — молодшого сержанта
ОРИЩИНА Владислава Валентиновича — солдата
ОСТАПЧУКА Віктора Анатолійовича — матроса
ПАНОВА Сергія Сергійовича — матроса
ПАСТУШЕНКА Сергія Петровича — матроса
ПІКУЛЯ Олександра Ігоровича — старшого матроса
ПОЛОВЕНКА-ПОРТНОГО Віктора Валерійовича — старшого солдата
ПОЩЄВА Миколу Андрійовича — старшого сержанта
ПРАВДОЛЮБОВА Івана Сергійовича — старшого лейтенанта
ПРИСЯЖНЮКА Івана Олександровича — майора
ПРОДЕУСА Дмитра Сергійовича — матроса
ПРОНЯ Дениса Павловича — старшого матроса
РОТАРА Михайла Ігоровича — старшого матроса
РУДЕНКА Олександра Ілліча — молодшого сержанта
САВОСТЕЙКА Валерія Івановича — підполковника
САВОЧКІНА Олега Ігоровича — старшого солдата
СКОРОПУПОВА Дмитра Сергійовича — старшого матроса
СЛОБОДЯНЮКА Олексія Олександровича — солдата
СНІСАРА Віталія Володимировича — старшого солдата
СОЛЯНИКА Євгенія Станіславовича — солдата
СПІРЕНКОВА Романа Олександровича — матроса
СТАДНІКА Максима Миколайовича (посмертно) — солдата
СТОЯНА Івана Валерійовича — старшого солдата
ТАРАБАНОВА Олександра Вікторовича — старшого солдата
ТІОРУ Дениса Васильовича — головного сержанта
ТКАЧА Сергія Олександровича — старшого солдата
ТКАЧЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
ТОЧЕКА Володимира Богдановича — старшого матроса
ФАЛЕНДИША Тараса Богдановича — молодшого сержанта
ФЕДІНА Владислава Вадимовича — старшого солдата
ФЕЦАКА Руслана Євгеновича — старшого сержанта
ФІЛІПОВА Володимира Вікторовича — старшого солдата
ЧАРКОВСЬКОГО Олександра Юрійовича (посмертно) — матроса
ЧЕРЕШНЮ Сергія Олександровича — штаб-сержанта
ЧХЕТІАНІ Вадима — старшого солдата
ШАМУТА Сергія Євгенійовича (посмертно) — матроса
ШЕСТОПАЛОВА Олександра Віталійовича — солдата
ЯРЕМКА Олега Ігоровича — сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
КОЛОДНОГО Юрія Юрійовича — майора
НІКІТАС Ольгу Олександрівну — капітана медичної служби
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
АРТЕМЕНКА Юрія Миколайовича — старшого солдата
БЕНДАСА Дениса Станіславовича — сержанта
ВЕРБИЦЬКОГО Володимира Володимировича — старшого солдата
ГАВРИЛЕЦЬКУ Олександру Іванівну — старшого солдата
ГНОТА Анатолія Івановича — старшого солдата
ДЕНИСЕНКА Олександра Олександровича — солдата
ЗУБОВСЬКОГО Микиту Геннадійовича — старшого солдата
КАЛІНЧУКА Івана Миколайовича — старшого солдата
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ДОКУМЕНТИ

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

що 06 квітня 2022 року в кримінальному провадженні № 22022000000000080 
від 10.03.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, складено письмові повідомлення про  
підозру, згідно з якими громадяни Російської Федерації Кастюкевич Ігор Юрі-
йович (тут і надалі в дужках зазначено прізвище, ім’я, по батькові особи та-
кож російською мовою - Кастюкевич Игорь Юрьевич), 06.12.1976 р.н., Кач-
каєв Павло Рюрикович (Качкаев Павел Рюрикович), 04.10.1951 р.н., Квітка 
Іван Іванович (Квитка Иван Иванович), 04.05.1967 р.н., Кідяєв Віктор Борисо-
вич (Кидяев Виктор Борисович), 09.07.1956 р.н., Кізєєв Михайло Володими-
рович (Кизеев Михаил Владимирович), 31.03.1978 р.н., Кір’янов Артем Юрі-
йович (Кирьянов Артём Юрьевич), 12.01.1977 р.н., Фаррахов Айрат Закієвич 
(Фаррахов Айрат Закиевич), 17.02.1968 р.н., Фьодоров Євгеній Олексійович 
(Фёдоров Евгений Алексеевич), 11.05.1963 р.н., Фєдяєв Павло Михайлович 
(Федяев Павел Михайлович), 31.07.1982 р.н., Фєтісов В’ячеслав Олександро-
вич (Фетисов Вячеслав Александрович), 20.04.1958 р.н., Фомічьов В’ячеслав 
Васильович (Фомичев Вячеслав Васильевич), 26.04.1965 р.н., Фролова Та-
мара Іванівна (Фролова Тамара Ивановна), 02.11.1959 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 Конституцією України, які при-
звели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, тобто у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадяни Російської Федерації Кастюкевич Ігор Юрійович (тут і надалі 

в дужках зазначено прізвище, ім’я, по батькові особи також російською мо-
вою - Кастюкевич Игорь Юрьевич), 06.12.1976 р.н., Качкаєв Павло Рюрико-
вич (Качкаев Павел Рюрикович), 04.10.1951 р.н., Квітка Іван Іванович (Квит-
ка Иван Иванович), 04.05.1967 р.н., Кідяєв Віктор Борисович (Кидяев Виктор 
Борисович), 09.07.1956 р.н., Кізєєв Михайло Володимирович (Кизеев Михаил 
Владимирович), 31.03.1978 р.н., Кір’янов Артем Юрійович (Кирьянов Артём 
Юрьевич), 12.01.1977 р.н., Фаррахов Айрат Закієвич (Фаррахов Айрат Закие-
вич), 17.02.1968 р.н., Фьодоров Євгеній Олексійович (Фёдоров Евгений Алек-
сеевич), 11.05.1963 р.н., Фєдяєв Павло Михайлович (Федяев Павел Михай-
лович), 31.07.1982 р.н., Фєтісов В’ячеслав Олександрович (Фетисов Вячес-
лав Александрович), 20.04.1958 р.н., Фомічьов В’ячеслав Васильович (Фоми-
чев Вячеслав Васильевич), 26.04.1965 р.н., Фролова Тамара Іванівна (Фроло-
ва Тамара Ивановна), 02.11.1959 р.н., які є депутатами Державної думи Росій-
ської Федерації, що знаходиться за адресою: 103 265, м. Москва, вул. Охот-
ний Ряд, 1, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, 12 квіт-
ня (вівторок) 2022 року з 09:00 до 15:00 год., 13 квітня (середа) 2022 року з 
09:00 до 15:00 год. та 14 квітня (четвер) 2022 року з 09:00 до 15:00 год., Вам 
необхідно з’явитися в каб. № 311 слідчого відділу Управління СБУ в Терно-
пільській області до старшого слідчого в особливо важливих справах Вигон-
ного Андрія Миколайовича, за адресою: м. Тернопіль, проспект Степана Бан-
дери, 21, тел. (0352) 279-216, для участі у проведенні слідчих та процесуаль-

них дій, зокрема, для допиту як підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні № 22022000000000080 від 10.03.2022, за ознаками вчинення кримінально-
го 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 рі-

шення;
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 серйоз-
на загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на ви-

клик.
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 від-

повідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється проваджен-
ня, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, 
наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлен-
ня з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не по-
відомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стяг-
нення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбут-
тя 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 підозрювано-
го, 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 слід-
чого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два ра-
зи) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/
або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудово-
го розслідування чи спеціального судового провадження. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Пасічник Олександр Сергійович (ро-

сійською мовою — Пасечник Александр Сергеевич). Відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального 
кодексу України, 11 квітня 2022 року о 10 годин Вам необхідно 
з’явитися в каб. № 224 слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області  
до старшого слідчого капітана поліції Дмитрієнко Юлії Сергіївни 
(+38-048-779-44-76) за адресою: м. Одеса, Проспект Шевченка, 
8-Г, для участі у проведенні слідчих і процесуальних дій, у рамках 
кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань № 12018160000000644 від 29.08.2018 року, за 
ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 3 ст. 149  Кримінального кодексу України (незаконне по-
збавлення волі людини вчинене з корисливих мотивів, щодо двох 
та більше осіб, здійснене протягом тривалого часу, вчинене за по-
передньою змовою групою осіб,  організованою групою- караєть-
ся позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років).

Стаття 138. 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 су-

дового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, сти-

хійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого ча-

су внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у 

зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимча-
сово 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.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, ци-

вільний відповідач, який був у встановленому КПК України поряд-
ку 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 при-
чини 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 несуть відпо-
відальність, встановлену законом.

Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури                                                                   
Євген  ВОЛОДІН

«05» квітня 2022 року

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

КАРКЛІНА Романа Ігоровича — старшого солдата
КЛИМКА Дмитра Васильовича — старшого солдата
КОВАЛЕНКА Володимира Павловича — солдата
КОЛОМІЙЦЯ Сергія Сергійовича — старшого солдата
КУЗЬМИЧА Дмитра Сергійовича — старшого солдата
КУРЧЕНКА Артема Юрійовича — солдата
ЛИПКУ Владислава Ігоровича — солдата
МІНАЄВА Романа Сергійовича — молодшого сержанта
ОГЛИ Дмитра Станіславовича — старшого солдата
ПАЩЕНКА Максима Миколайовича — старшого солдата
ПРОЦЕНКА Івана Володимировича — старшого солдата
РОМАНЮКА Євгена Сергійовича — солдата
РУДІКА Михайла Михайловича — сержанта
РЯБЕНКА Богдана Олександровича — солдата
СЕВЕРЦЕВА Микиту Валерійовича — солдата
СИДОРЕНКА Станіслава Романовича — солдата
СОРОКІНА Сергія Олексійовича — солдата
СУКАЧОВА Миколу Олексійовича — старшого солдата
ТРОФІМОВА Євгенія Миколайовича — старшого солдата
ЧАЛОГО Миколу Ігоровича — старшого солдата
ШВЕЦЯ Вячеслава Анатолійовича — старшого сержанта
ШЕВЧЕНКА Артема Павловича — старшого солдата
ЩЕРБАЧЕНКА Юрія Анатолійовича — молодшого сержанта
Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»
ПШЕЧЕНКА Миколу Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
Нагородити медаллю «За врятоване життя»
НОСАНЯ Дмитра Вікторовича — сержанта
САВЧУКА Олександра Григоровича — сержанта
СТРІЛЬЦОВУ Анну Анатоліївну — сержанта
ТКАЧУК Юлію Сергіївну — старшого сержанта
ШТЕЙН Ганну Олегівну — солдата.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
6 квітня 2022 року
№216/2022

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 5 квітня 2022 р. № 404 
Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України  

від 2 березня 2022 р. № 185  
і від 3 березня 2022 р. № 193

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 2 березня 2022 р. № 185 «Дея-

кі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення 
нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» — із змінами, 
внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 5 березня 2022 р. № 197, від 
12 березня 2022 р. № 268, від 16 березня 2022 р. № 287, від 20 березня 2022 р. № 328, 
від 24 березня 2022 р. № 359, від 26 березня 2022 р. № 373, від 29 березня 2022 р.  
№ 386, і від 3 березня 2022 р. № 193 «Про виділення коштів з резервного фонду дер-
жавного бюджету» — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів Укра-
їни від 11 березня 2022 р. № 253, від 17 березня 2022 р. № 309 і від 24 березня  
2022 р. № 359, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 5 квітня 2022 р.  № 404

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2022 р. № 185:

1) абзац третій підпункту 1 після слів «медичного обладнання» доповнити сло-
вами «, будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на 
об’єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій»;

2) підпункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
«за будівельні матеріали для першочергових аварійно-ремонтних робіт на 

об’єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій, — з Міністерством розвитку гро-
мад та територій;»;

3) абзац перший підпункту 4 після слів «медичного обладнання» доповнити сло-
вами «, будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на 
об’єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій».

2. Абзац перший пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від  3 березня 
2022 р. № 193 після слова «пального» доповнити словами «, будівельних матеріа-
лів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об’єктах, які пошкоджені вна-
слідок бойових дій».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 5 квітня 2022 р. № 405 
Київ

Про реалізацію спільного з Міжнародним 
надзвичайним фондом допомоги дітям при 

Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) 
проекту щодо додаткових заходів соціальної 

підтримки найбільш вразливих категорій 
населення

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики щодо реаліза-

ції за участю Міжнародного надзвичайного фонду допомоги дітям при Організації 
Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) спільного проекту щодо додаткових заходів соціальної 
підтримки найбільш вразливих категорій населення (далі — проект) з урахуванням 
того, що:

в рамках реалізації проекту право на виплату додаткової грошової допомоги за ра-
хунок коштів ЮНІСЕФ (далі — допомога) мають такі категорії населення:

- сім’ї, до складу яких входять троє і більше дітей, з яких не менш як одна дити-
на не досягла двох років;

- сім’ї, до складу яких входять двоє і більше дітей, з яких не менш як одна дити-
на має інвалідність;

виплата допомоги в рамках реалізації проекту здійснюється додатково незалежно 
від отримання особами інших видів допомоги, зокрема виплати допомоги на прожи-
вання внутрішньо переміщеним особам;

для отримання допомоги один з повнолітніх членів сім’ї, яка належить до визна-
чених категорій, подає заявку на отримання допомоги шляхом заповнення форми на 
отримання допомоги на офіційному веб-сайті ЮНІСЕФ (register.unicef.org). Після за-
безпечення технічної можливості заявка на отримання допомоги подається за допо-
могою засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з ви-
користанням мобільного додатка Порталу Дія відповідно до порядку, встановлено-
го Кабінетом Міністрів України.

У заявці зазначається інформація про всіх членів сім’ї, до якої додається докумен-
тальне підтвердження належності сім’ї до визначених категорій та номер банківсько-
го рахунка (за стандартом IBAN) заявника для виплати допомоги;

за результатами розгляду ЮНІСЕФ поданої заявки та перевірки достовірності за-
значеної в ній інформації, зокрема щодо належності сім’ї до визначених категорій, на 
контактний номер телефону надсилається повідомлення про прийняте рішення що-
до виплати допомоги;

виплата допомоги здійснюється в розмірі 2220 гривень на кожного члена сім’ї на 
місяць, але не більш як для п’ятьох осіб. Виплата допомоги здійснюється одноразо-
во одним платежем із розрахунку на три місяці;

розмір отриманої допомоги не враховується під час обчислення сукупного дохо-
ду сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодав-
ства, та не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподаткову-
ваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податково-
го кодексу України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 квітня 2022 р. № 406 
Київ

Про внесення змін до пункту 2  
постанови Кабінету Міністрів України  

від 20 квітня 2016 р. № 304
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. 

№ 304 «Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників 
окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про дер-
жавну службу» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 34, ст. 1327, № 61, ст. 2097; 
2020 р., № 18, ст. 689; 2021 р., № 98, ст. 6384) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 квіт-
ня 2022 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 квітня 2022 р. № 406

ЗМІНИ, 
що вносяться до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України  

від 20 квітня 2016 р. № 304

1. В абзаці восьмому слова «другого — четвертого» замінити словами «друго-
го і четвертого».

2. Доповнити пункт абзацом такого змісту:
«До окремого рішення Кабінету Міністрів України, але не раніше 1 січня 2024 р., 

Прем’єр-міністру України, Першому віце-прем’єр-міністру України, віце-прем’єр-
міністру України, міністрам, їх першим заступникам, заступникам, Голові та членам 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і головам обласних, Ки-
ївської та Севастопольської міських державних адміністрацій надбавка за інтенсив-
ність праці, передбачена абзацом третім цього пункту, не виплачується. Зазначені об-
меження не поширюються на посадових осіб, які за умовами оплати праці прирівню-
ються до членів Кабінету Міністрів України відповідно до закону.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 квітня 2022 р. № 407 
Київ

Про внесення зміни до пункту 36 
Правил надання послуг, які надаються 

з використанням Національної 
телекомунікаційної мережі

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 36 Правил надання послуг, які надаються з використан-

ням Національної телекомунікаційної мережі, затверджених постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1358 «Деякі питання функціонування Націо-
нальної телекомунікаційної мережі» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 4, ст. 208), 
доповнивши його абзацом такого змісту:

«Послуги Національної телекомунікаційної мережі протягом періоду дії правово-
го режиму воєнного стану в Україні та трьох місяців після його припинення чи скасу-
вання надаються споживачам на безоплатній основі без укладення договорів, визна-
чених пунктами 28 та 34 цих Правил.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Депутати Державної Думи РФ, громадяни РФ: Будуєв Микола Робертович (Будуев Николай Робертович), 
24.03.1974 р.н.; Нурбагандов Нурбаганд Магомедович (Нурбагандов Нурбаганд Магомедович), 09.01.1985 р.н.; 
Ніфант’єв Євген Олегович (Нифантьев Евгений Олегович), 14.09.1978 р.н.; Оглобліна Юлія Василівна (Оглоблина 
Юлия Васильевна), 01.11.1989 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 пра-
вопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України, тобто усних діях, вчинених представни-
ком влади, за попередньою змовою групою осіб, з метою зміни меж території та державного кордону України на по-
рушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків 
(вам сообщается о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 110 Уголов-
ного кодекса Украины, то есть умышленных действиях, совершенных представителем власти, по предварительно-
му сговору группой лиц, с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины в наруше-
ние порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким послед-
ствиям).

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадяни РФ Будуєв Микола Робертович (Будуев Николай Робертович), 24.03.1974 р.н.; Нурбагандов Нурба-

ганд Магомедович (Нурбагандов Нурбаганд Магомедович), 09.01.1985 р.н.; Ніфант’єв Євген Олегович (Нифантьев 
Евгений Олегвич), 14.09.1978 р.н.; Оглобліна Юлія Василівна (Оглоблина Юлия Васильевна), 01.11.1989 р.н., відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 11, 12 та 13 квітня (апреля) 2022 в каб. №252 до слідчого від-
ділу 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 вчиненні кримінального 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 причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 
139 Кримінального процесуального 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: Алтухов Сергій Вікторович (Алтухов Сергей Викторович), 

23.02.1982 р.н.; Альшевських Андрій Геннадійович (Альшевских Андрей Геннадьевич), 14.05.1972 р.н.; Амельчен-
кова (Занко) Ольга Миколаївна (Амельченкова (Занко) Ольга Николаевна), 05.09.1990 р.н.; Анікєєв Андрій Анато-
лійович (Аникеев Андрей Анатольевич), 16.12.1961 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 вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України, тобто 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 ін-
ших тяжких наслідків (вам сообщается о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленных действиях, совершенных представителем власти, 
по предварительному сговору группой лиц, с целью изменения 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 Алтухов Сергій Вікторович (Алтухов Сергей Викторович), 23.02.1982 р.н.; Альшевських Андрій 

Геннадійович (Альшевских Андрей Геннадьевич), 14.05.1972 р.н.; Амельченкова (Занко) Ольга Миколаївна (Амель-
ченкова (Занко) Ольга Николаевна), 05.09.1990 р.н.; Анікєєв Андрій Анатолійович (Аникеев Андрей Анатольевич), 
16.12.1961 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 11, 12 та 13 квітня (апреля) 2022 в каб. 
№258 до слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області (вул. Шевченка, 1-А, м. Чер-
нівці) тел. роб. (0372) 595-440 для вручення вам повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22022000000000084 від 10.03.2022 в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України. 

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

підполковник юстиції Геннадій ГРИЗУНОВ

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

відомляю, що 06.04.2022 у кримінальному провадженні, внесеному 
до ЄРДР 10.03.2022 за № 22022000000000081 за ознаками вчинен-
ня злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, складено письмо-
ві повідомлення про підозру, згідно з якими депутати Державної ду-
ми Російської Федерації (що знаходиться за адресою: 103 265, м. Мо-
сква, вул. Охотний Ряд, 1,) Курбанов Різван Даниялович (тут і нада-
лі в дужках зазначено прізвище, ім’я, по батькові особи також росій-
ською мовою - Курбанов Ризван Даниялович), 03.01.1961 р.н., Ку-
сайко 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., Лісовський Сергій Федорович (Лисовский Сергей Фе-
дорович), 25.04.1960 р.н., Ліхачьов Віталій Вікторович (Лихачев Вита-
лий Викторович), 22.02.1964 р.н., Лобач Тетяна Георгіївна (Лобач Та-
тьяна Георгиевна), 08.01.1974 р.н., Логінов Вячеслав Юрійович (Ло-
гинов Вячеслав Юрьевич), 09.01.1979 р.н., Лоор Іван Іванович (Ло-
ор Иван Иванович), 11.12.1955 р.н., Лоцманов Дмитро Миколайович 
(Лоцманов Дмитрий Николаевич), 02.03.1975 р.н., Любарський Роман 
Валерійович (Любарский Роман Валерьевич), 16.07.1980 р.н., Мажу-
га Олександр Георгійович (Мажуга Александр Георгиевич), 06.08.1980 
р.н., Абакаров Хізрі Магомедович (Абакаров Хизри Магомедович), 
28.06.1960 р.н., Макаров Андрій Михайлович (Макаров Андрей Михай-
лович), 22.07.1954 р.н., Макаров Вячеслав Серефимович (Макаров Вя-
чеслав Серафимович), 07.05.1955 р.н., Макієв Зураб Гайозович (Ма-
киев Зураб Гайозович), 30.09.1976 р.н., Максімов Олександр Олексан-
дрович (Максимов Александр Александрович), 15.11.1946 р.н., Мар-
даншин Рафаель Мірхатімович (Марданшин Рафаэль Мирхатимо-
вич), 24.12.1961 р.н., Марков Андрій Павлович (Марков Андрей Пав-
лович), 30.06.1972 р.н., Мєтєлєв Артем Павлович (Метелев Артём Пав-
лович), 11.08.1993 р.н., Мєтшин Айдар Раїсович (Метшин Айдар Раи-
сович), 27.08.1963 р.н., Мілонов Віталій Валентинович (Милонов Вита-
лий Валентинович) 23.01.1974 р.н., Морозов Олег Вікторович (Моро-
зов Олег Викторович), 05.11.1953 р.н., Морозов Сергій Іванович (Мо-
розов Сергей Иванович), 06.09.1959 р.н., Москвічьов Євгеній Сергійо-
вич (Москвичев Евгений Сергеевич), 28.09.1957 р.н., Назарова Ната-
ля Василівна (Назарова Наталья Васильевна), 22.12.1953 р.н., Нєвє-
ров Сергій Іванович (Неверов Сергей Иванович), 21.12.1961 р.н., Нєм-
кін Антон Ігорович (Немкин Антон Игоревич), 22.08.1983 р.н., будучи 
представниками влади, за попередньою змовою групою осіб, вчинили 
умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України 
на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які при-

звели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, тобто підозрюють-
ся у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 
110 КК України.

Крім того, прошу опублікувати повістки про виклик підозрюваного 
наступного змісту:

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Громадяни Російської Федерації Курбанов Різван Даниялович (тут 

і надалі в дужках зазначено прізвище, ім’я, по батькові особи також 
на російській мові - 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. 134, 135 КПК України,  
з 09:00 год. до 10.00 год. 11.04.2022, 12.04.2022, 13.04.2022 Вам не-
обхідно з’явитися до слідчого відділу Управління СБУ в Рівненській 
області за адресою: 33000, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 
4, тел. (0362) 624-343 для допиту як підозрюваного у кримінальному 
провадженні № 22022000000000081 від 10.03.2022, а також проведен-
ня інших процесуальних дій.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
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 Георгие-
вич), 06.08.1980 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 134, 135 КПК України,  
з 11:00 год. до 12.00 год. 11.04.2022, 12.04.2022, 13.04.2022 Вам не-
обхідно з’явитися до слідчого відділу Управління СБУ в Рівненській 
області за адресою: 33000, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 
4, тел. (0362) 624-343 для допиту як підозрюваного у кримінальному 
провадженні № 22022000000000081 від 10.03.2022, а також проведен-
ня інших процесуальних дій.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
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 Серефимович (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 Пав-
лович (Метелев Артём Павлович), 11.08.1993 р.н., відповідно до ви-
мог ст. ст. 134, 135 КПК України, з 14:00 год. до 15.00 год. 11.04.2022, 
12.04.2022, 13.04.2022 Вам необхідно з’явитися до слідчого відділу 
Управління СБУ в Рівненській області за адресою: 33000, Рівненська 
обл., м. Рівне, вул. Відінська, 4, тел. (0362) 624-343 для допиту як під-
озрюваного у кримінальному провадженні № 22022000000000081 від 
10.03.2022, а також проведення інших процесуальних дій.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
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. 134, 135 КПК України, з 16:00 год. до 
17.00 год. 11.04.2022, 12.04.2022, 13.04.2022 Вам необхідно з’явитися 
до слідчого відділу Управління СБУ в Рівненській області за адре-
сою: 33000, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 4, тел. (0362) 
624-343 для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 22022000000000081 від 10.03.2022, а також проведення інших про-
цесуальних дій.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Депутати Державної Думи РФ, громадяни РФ: Баженов Тимофій Тимофійович (Баженов Тимофей Тимофеевич), 25.01.1976 р.н.; Байгускаров Заріф Закіро-

віч (Байгускаров Зариф Закирович), 30.06.1967 р.н.; Барахоєв Бекхан Абдулхамідович (Барахоев Бекхан Абдулхамидович), 01.08.1973 р.н.; Басанський Антон 
Олександрович (Басанский Антон Александрович), 09.07.1987 р.н.; Баталова Рима Акбердинівна (Баталова Рима Акбердиновна), 01.01.1964 р.н.; Бахарєв Кос-
тянтин Михайлович (Бахарев Константин Михайлович), 20.10.1972 р.н.; Бахметьєв Віталій Вікторович (Бахметьев Виталий Викторович), 12.08.1961 р.н.; Башан-
каєв Бадма Миколайович (Башанкаев Бадма Николаевич), 16.06.1978 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про під-
озру у кримінальному провадженні за №22022000000000084 від 10.03.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 Кримінально-
го кодексу України, тобто умисних діях, вчинених представником влади, за попередньою змовою групою осіб, з метою зміни меж території та державного кор-
дону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків (вам сообщается о подо-
зрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленных действиях, совершенных 
представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, с целью изменения 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 Баженов Тимофій Тимофійович (Баженов Тимофей Тимофеевич), 25.01.1976 р.н.; Байгускаров Заріф Закіровіч (Байгускаров Зариф Закиро-

вич), 30.06.1967 р.н.; Барахоєв Бекхан Абдулхамідович (Барахоев Бекхан Абдулхамидович), 01.08.1973 р.н.; Басанський Антон Олександрович (Басанский Антон 
Александрович), 09.07.1987 р.н.; Баталова Рима Акбердинівна (Баталова Рима Акбердиновна), 01.01.1964 р.н.; Бахарєв Костянтин Михайлович (Бахарев Кон-
стантин Михайлович), 20.10.1972 р.н.; Бахметьєв Віталій Вікторович (Бахметьев Виталий Викторович), 12.08.1961 р.н.; Башанкаєв Бадма Миколайович (Башан-
каев Бадма Николаевич), 16.06.1978 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 11, 12 та 13 квітня (апреля) 2022 в каб. №251 до слідчо-
го відділу Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області (вул. Шевченка, 1-А, м. Чернівці) тел. роб. (0372) 595-260 для вручення вам повідомлень 
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №22022000000000084 від 10.03.2022 в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кри-
мінального процесуального кодексу України. 

Начальник 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковник юстиції Василь ПЕТРАЩУК

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається Хортів 
Сергій Іванович, 04.05.1966 р.н., на 09.04.2022 об 11:00, на 10.04.2022 
об 11:00, на 11.04.2022 об 11:00 до Луганської обласної прокуратури 
за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький, Кіровоградської об-
ласті (каб. 6) для отримання письмового повідомлення про підозру у 
скоєнні кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні  
№ 12022130000000045 від 02.04.2022 за ознаками кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. ч. 1, 5 ст. 111-1 КК України, допиту як під-
озрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у 
зазначеному кримінальному провадженні. 

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


