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  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»
ЛЮТАШИНУ Андрію Олександровичу — майору (посмертно)
Присвоїти звання Герой Україниз врученням ордена «Золота Зірка»
ІВЧУКУ Віктору Михайловичу — полковнику медичної служби
ПАСІЧНИКУ Олегу Вікторовичу — капітану
СЛЄСАРЕНКУ Олександру Петровичу — полковнику медичної служби
ЦИГАНКОВУ В’ячеславу Андрійовичу — підполковнику.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
11 квітня 2022 року
№228/2022

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про відзначення державними нагородами 
України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверені-
тету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

у Збройних Силах України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
БОНДАРЕНКА Олександра Валерійовича — підполковника
МЕЖЕВІКІНА Євгена Миколайовича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
БОДНАРА Романа Адамовича — майора
ВОЛОШИНА Дмитра Сергійовича — підполковника
ЛАВРИНЮКА Антона Анатолійовича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БАРГИЛЕВИЧА Анатолія Владиславовича — генерал-майора
БАРЧУКА Анатолія Васильовича — старшого лейтенанта
БЛІНОВА Сергія Миколайовича — лейтенанта
БОБИРЯ Ярослава Олексійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта
БОГАША Романа Михайловича — капітана
БОРМАТОВА Сергія Валерійовича — старшого лейтенанта
ВАСЬКОВЦЯ Миколу Петровича — капітана
ГЛЄБОВУ Анастасію Олексіївну — старшого лейтенанта
ГРИЦИКА Романа Олеговича — старшого лейтенанта
ДАВИДОВА Євгена Валерійовича — підполковника
ЄГОРЕНКА Олександра Олександровича — майора
ЄСИПЕНКА Олександра Геннадійовича (посмертно) — лейтенанта
ЖЕЛЕЗНЯКА Сергія Георгійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта
ЗАТАЙДУХА Володимира Сергійовича — капітана
ІЛЬКІВА Петра Михайловича — старшого лейтенанта
ІСАЄНКА Віталія Борисовича (посмертно) — майора
КАРПЕНКА Володимира Володимировича — бригадного генерала
КОСТЕНКА Сергія Михайловича (посмертно) — майора
ЛУБІВА Ігоря Івановича — старшого лейтенанта
МАКОВСЬКОГО Ігоря Євгенійовича — старшого лейтенанта
МАРТИНЧУКА Андрія Анатолійовича — підполковника
МАТЮШЕНКА Богдана Миколайовича — капітана
НАДОЗІРНОГО Ярослава Віталійовича — майора
ПОВСТЮКА Святослава Леонідовича — старшого лейтенанта
ПОПЛАВКА Андрія Леонідовича — підполковника
ПОТЕБЕНЬКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта
ПРОКОПЧУКА Андрія Миколайовича — майора
ПУСТОТАЯ Віктора Вікторовича — молодшого лейтенанта
РЮМШИНА Дмитра Євгеновича — капітана
САМБОРСЬКОГО Тараса Романовича — старшого лейтенанта
СТАРОДУБА Максима Вікторовича — майора
СТЕЛЬМАХА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта
ТАНЦЮРУ Ігоря Івановича — генерал-майора
ФОМІЧОВА Ігоря Ігоровича — старшого лейтенанта
ЦЕСАКА Павла Миколайовича — капітана
ЦИБУЛЬКА Олега Олеговича — старшого лейтенанта
ЦИСТАНА Михайла Михайловича — лейтенанта
ЮРОВСЬКОГО Євгена Олександровича — старшого лейтенанта
ЮРЧЕНКА Володимира Петровича (посмертно) — капітана
Нагородити орденом «За мужність» І ступеня
СІТАКА Андрія Геннадійовича (посмертно) — солдата
Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня
КОЗЛОВСЬКОГО Олександра Миколайовича — сержанта
ЛУЧКА Сергія Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта
ХАРЧУКА Бориса Миколайовича — майстер-сержанта
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
АНДРІЮКА Олега Володимировича — солдата
БАРТОЩУКА Віктора Миколайовича — старшину
БАХЧИВАНЖИ Романа Анатолійовича — старшого матроса
БИСТРИЦЬКОГО Данила Олександровича — старшого солдата
ВАРИВОДУ Дмитра Володимировича — майстер-сержанта
ВЕРНЕРА Дмитра Андрійовича — старшого сержанта
ВІНІЧЕНКА Кирила Андрійовича (посмертно) — солдата
ВОЛОВІНА Сергія Петровича — солдата
ГАЙЧУКА Олександра Миколайовича — солдата
ГАЛЯНА Євгенія Анатолійовича — старшого лейтенанта
ГОРДЕЙЧУКА Дмитра Георгійовича — солдата
ГОРЩИНСЬКОГО Костянтина Олеговича (посмертно) — старшого солдата
ДЕМЧУКА Павла Вячеславовича — солдата
ДЕРЕВ’ЯНКА Сергія Миколайовича — штаб-сержанта
ДРАЧУКА Сергія Олександровича — солдата
ДЯЧУКА Костянтина Олександровича — старшого солдата
ЄВСТАФЄЄВА Андрія Анатолійовича — штаб-сержанта
ЗАВАЛІШИНА В’ячеслава Євгенійовича (посмертно) — солдата
ЗАДВОРНОГО Івана Васильовича — молодшого сержанта
ЗАЙЦЯ Василя Михайловича — старшого сержанта
ЗАХАРЧУКА Андрія Анатолійовича — солдата
ІВАНОВА Валерія Юрійовича — старшину
ІВАНОВА Семена Васильовича — солдата
ІЛЬЧАКА Віктора Леонідовича — солдата
КЛИМА Тараса Богдановича — солдата
КОВАЛЯ Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
КОВАЛЯ Олега Васильовича — солдата
КОЛОСОВА Володимира Валерійовича — старшого солдата
КОСТЮКА Максима Петровича — лейтенанта
КРИГЕРА Андрія Даниловича — старшого матроса
КРИШТАЛЯ Руслана Степановича — головного сержанта
КРУГЛИКА Богдана Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
КУЗЬМІНСЬКОГО Андрія Юрійовича — солдата
КУЧЕРЕНКА Іллю Володимировича — штаб-сержанта
ЛАТИНІНА Едуарда Костянтиновича — сержанта
ЛІТВІНОВА Сергія Юрійовича — солдата

Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
БОРОДАВКА Вадима Олександровича — молодшого сержанта
БУЦКА Максима Івановича — молодшого сержанта
ГРУЗУНА Олександра Михайловича — солдата
ГУНЧЕНКА Івана Юрійовича — солдата.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
11 квітня 2022 року
№229/2022

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін до Указу Президента 
України від 29 грудня 2021 року № 687/2021

У зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Феде-
рації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року 
№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом Украї-
ни від 24 лютого 2022 року № 2102–IX, Указу Президента України від 14 березня 2022 
року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердже-
ного Законом України від 15 березня 2022 року № 2119–IX, а також Закону України 
«Про військовий обов’язок і військову службу» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести до Указу Президента України від 29 грудня 2021 року № 687/2021 «Про 
звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки прове-
дення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову 
службу у 2022 році» такі зміни:

абзац другий пункту 1 та абзац другий пункту 2 статті 1 доповнити словами «але 
не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації»;

пункт 1 статті 2 та пункт 1 статті 3 виключити;
у статті 7 слова та цифри «пункту 1 статті 3, який набирає чинності з 1 березня 

2022 року, та» виключити.
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
11 квітня 2022 року
№230/2022

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін до Положення  
про проходження громадянами України 

військової служби у Збройних Силах України
1. Внести до Положення про проходження громадянами України військової служ-

би у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 груд-
ня 2008 року № 1153/2008 (зі змінами, внесеними Указами від 12 червня 2009 року 
№ 430/2009, від 26 жовтня 2012 року № 613/2012, від 3 грудня 2012 року № 672/2012, 
від 28 березня 2014 року № 347/2014, від 14 липня 2015 року № 417/2015, від 14 лис-
топада 2016 року № 503/2016, від 3 травня 2017 року № 126/2017, від 12 вересня 
2018 року № 277/2018, від 26 квітня 2019 року № 171/2019, від 16 липня 2019 року № 
524/2019, від 10 квітня 2020 року № 135/2020, від 3 вересня 2020 року № 372/2020, 
від 27 вересня 2021 року № 483/2021, від 27 вересня 2021 року № 486/2021 та від 28 
грудня 2021 року № 682/2021), такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 39-1 слово і цифри «пунктом 102» замінити словами і 
цифрами «абзацом третім пункту 102»;

2) пункт 42 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«У період дії воєнного стану з метою оперативного доукомплектування військо-

вослужбовцями посад сержантського і старшинського складу Збройних Сил Украї-
ни первинне військове звання сержантського і старшинського складу може бути при-
своєно особам рядового складу, які мають бойовий досвід та не отримали підготовки 
відповідного рівня, одночасно із призначенням на посади сержантського і старшин-
ського складу наказом посадової особи, до повноважень якої належить призначен-
ня на посади, з дотриманням вимог абзацу четвертого пункту 102 цього Положення».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
3) у пункті 102:
абзац третій після слів «в умовах особливого періоду» доповнити словами «(крім 

періоду дії воєнного стану)»;
доповнити абзацом такого змісту:
«Особи рядового складу (крім військовослужбовців строкової служби), які мають 

бойовий досвід та не отримали підготовки відповідного рівня у вищих військових на-
вчальних закладах, навчальних частинах (центрах) та у військових частинах, з ураху-
ванням потреби доукомплектування Збройних Сил України в період дії воєнного ста-
ну можуть призначатися на посади сержантського і старшинського складу, за якими 
штатами воєнного часу передбачено військове звання до старшого сержанта (голов-
ного старшини) включно, з одночасним присвоєнням первинного військового звання 
сержантського і старшинського складу та з подальшим направленням на навчання у 
строки, що визначаються Міністерством оборони України».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
11 квітня 2022 року
№231/2022

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 5 квітня 2022 р. № 429 
Київ

Деякі питання використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті 

Міністерству фінансів для забезпечення 
функціонування Фонду розвитку інновацій
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести зміну до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у дер-

жавному бюджеті Міністерству фінансів для забезпечення функціонування Фон-
ду розвитку інновацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
12 грудня 2018 р. № 1110 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 2, ст. 38, № 62,  
ст. 2155), доповнивши його підпунктом 5 такого змісту:

«5) здійснення інвестицій у високоліквідні фінансові активи шляхом придбання 
облігацій внутрішніх державних позик, зокрема облігацій внутрішньої державної по-
зики «Військові облігації».».

2. Міністерству фінансів забезпечити внесення відповідних змін до Статуту Фон-
ду розвитку інновацій.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЛІЩИНСЬКОГО Максима Володимировича (посмертно) — старшого солдата
МАЙЄРА Руслана Руслановича — солдата
МАКАРЦЯ Миколу Сергійовича — старшого солдата
МАХИБОРОДУ Романа Володимировича — сержанта
МЕДЯНИКА Андрія Івановича — сержанта
МЕЛЬНИЧУК Тетяну Віталіївну — старшого солдата
МИРОНЕНКА Ігоря Сергійовича (посмертно) — сержанта
МОГИЛУ Максима Васильовича — молодшого сержанта
МОКАНЮКА Юрія Івановича — старшого солдата
МОТИЛЬОВА Данила Вікторовича — солдата
МУДРИЦЬКОГО Віктора Петровича — солдата
ОРЛОВСЬКОГО Ростислава Руслановича (посмертно) — старшого матроса
ПАНЧЕНКА Дениса Володимировича — солдата
ПЕТРОВСЬКОГО Андрія Леонідовича — солдата
ПЕШКА Валерія Миколайовича — майстер-сержанта
ПИХОВА Сергія Сергійовича — солдата
ПІЦУРУ Юрія Васильовича — старшого солдата
ПОЗНЯКОВА Євгенія Юрійовича — старшого солдата
ПОЛЯКОВА В’ячеслава Миколайовича — сержанта
ПОПРАВКУ Володимира Володимировича — старшого сержанта
ПУХАЧА Олександра Олександровича — сержанта
ПШЕЧЕНКА Євгенія Юрійовича — солдата
РАЖИКА Дениса Петровича — сержанта
РИБАЧУКА Сергія Володимировича — головного сержанта
РУДОГО Михайла Петровича — лейтенанта
САВИЦЬКОГО Сергія Федоровича (посмертно) — старшину
САДА Максима Юрійовича — молодшого сержанта
СЕРЕДОВИЧА Олеся Валентиновича — штаб-сержанта
СІРОША Віталія Сергійовича — молодшого сержанта
СКРИПКУ Олександра Олександровича — старшого солдата
СЛАЩЕВА Володимира Івановича (посмертно) — лейтенанта
СОЛОДОВНІКОВА Олексія Артуровича — солдата
СТРЕТОВИЧА Віктора Володимировича — солдата
СТЬОПІНА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
ТІХОНОВА Павла Олексійовича — солдата
ТУРЯКА Юліана Юрійовича — старшого солдата
УТВУ Назара Геннадійовича — головного сержанта
ХАБУЛЮ Миколу Петровича — молодшого сержанта
ХРИСТИЯНЧУКА Віктора Леонтійовича — солдата
ЧЕМЕРИСА Андрія Івановича — солдата
ЧЕРНЕГУ Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
ЧИЖА Миколу Михайловича (посмертно) — штаб-сержанта
ЧИСТОВА Андрія Миколайовича — старшого солдата
ЧОРНОБАЯ Василя Сергійовича — старшого солдата
ШАЛОБОДОВА Олександра Сергійовича — старшого солдата
ШЕВЧУКА Миколу Анатолійовича — солдата
ШЕМЕЛИНЦЯ Василя Петровича — солдата
ШЕХОВЦЕВА Олександра Сергійовича — старшого солдата
ШМАЛЬКА Максима Сергійовича — солдата
ШОФРАНЮКА Володимира Ілліча — молодшого сержанта
ЯНКОВСЬКОГО Олега Володимировича (посмертно) — старшого солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
ГОЛОДНЮКА Олександра Миколайовича — генерал-майора
ГОНЧАРА Богдана Олександровича — старшого лейтенанта
КИДОНЯ Володимира Івановича — генерал-майора
КІСЛОВА Максима Андрійовича — капітана особистий номер
КОЗАЧЕНКА Сергія Сергійовича — капітана 1 рангу
ЛЮЛЬКУ Юрія Володимировича — полковника
МЕЛЬНИКА Юрія Олексійовича — полковника
НЕСТЕРЕНКА Олександра Володимировича — генерал-майора
ЩИПАНСЬКОГО Павла Володимировича — генерал-майора
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
АРХАМУЛУ Володимира Дмитровича — сержанта
ГОЛУБ Ірину Мирославівну — старшого солдата
ГУЛЛУ Миколу Анатолійовича — сержанта
ГУРІНЕНКА Олександра Вікторовича — старшого лейтенанта
ДОЦЕНКА Олександра Дмитровича — головного сержанта
КРИВОЛАПЧУКА Володимира Олеговича — старшого лейтенанта
ЛАВРИКА Віталія Олександровича — сержанта
МАНТИКУ Вадима Романовича — солдата
МАСЛЯНКА Михайла Сергійовича — матроса
МАШКІВСЬКОГО Павла Анатолійовича — молодшого сержанта
МЕЛЬНИКА Олега Леонідовича — солдата
МИХАЙЛЮКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта
МІХНА Віталія Васильовича — полковника
ПОЖАРНОГО Романа Володимировича — полковника
ПОНОМАРЕНКА Віктора Сергійовича — старшого солдата
ПОНОМАРЬОВА Бориса Вікторовича — старшого сержанта
СВИРИДЮКА Романа Володимировича — капітана
СЕМЕНЯКА Павла Анатолійовича — старшого лейтенанта
СІКОРСЬКОГО Дмитра Олеговича — матроса
ТОМІЛОВИЧА Івана Івановича — лейтенанта
ЩЕРБАКА Ігоря Володимировича — прапорщика
Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»
АЛЬОШИНА Станіслава Олександровича — молодшого сержанта
АСТАПОВА Руслана Миколайовича — старшого солдата
БАХШІЄВА Тимура Узеіровича — молодшого сержанта
БІЛОГО Сергія Олеговича — старшого солдата
ВАШКЕБУ Василя Володимировича — старшого солдата
ГЛАДКОВА Дмитра Володимировича — солдата
ДЕМЧИХІНА Володимира Віталійовича — старшого солдата
ЗАХАРЧЕНКА Вадима Андрійовича — солдата
КОСТЕНКА Сергія Миколайовича — солдата
КОШОВЕНКА Юрія Юрійовича — солдата
МАЙОРОВА Дениса Юрійовича — старшого солдата
МАТВІЄНКО Ольгу Сергіївну — солдата
МИХАЙЛЕНКА Андрія Олеговича — солдата
ОРІННІКА Євгенія Ігоровича — старшого солдата
ПШЕНИЧНОГО Івана Сергійовича — солдата
РУДНИКА Тимура Костянтиновича — старшого солдата
СЄВЕРІНОВА В’ячеслава Юрійовича — старшого солдата
СОТНІКОВА Михайла Дмитровича — солдата
ТЕТЕРУКА Дениса Ігоровича — солдата
ТРЮХАНОВА Володимира Олександровича — солдата
ШУЛЬГУ Валентина Валентиновича — солдата
ЯРОША Олександра Анатолійовича — солдата

у Національній гвардії України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ЛЕБЕДЯ Юрія Анатолійовича — генерал-лейтенанта
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
МУСІЄНКА Володимира Григоровича — полковника
Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня
МИРОНЕНКА Олега Миколайовича — підполковника
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
БАБІЯ Олега Анатолійовича — капітана
БІРЮКОВА Костянтина Вікторовича — майора
ВОЙТКІВА Андрія Івановича — майора
КЛИМЕНКА Артема Сергійовича — капітана
МОСКАЛЕНКА Вадима Юрійовича — майора
ТАРАСЕНКА Дмитра Юрійовича — головного сержанта
ШТЕФКА Ігоря Валерійовича — майора
ЯКИМЧУКА Антона Павловича — майора
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

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

сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015051110000062 від 05 листопада 2015 року, 
за обвинуваченням Юхимука Руслана Степановича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
частиною третьою статті 368, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 263 Кримінального ко-
дексу України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 30 листопада 2020 року постановлено здійснювати спеціаль-
не судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Юхимука Руслана Степановича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 368, частиною третьою стат-
ті 358, частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України, 12 квітня 2021 року в зазначеному кри-
мінальному провадженні закінчено підготовче судове засідання та призначено судовий розгляд.

У зв’язку з чим Юхимук Руслан Степанович, який народився 20 жовтня 1977 року в селі Нива Трудова 
Апостолівського району Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: Луганська область, Кре-
мінський район, місто Кремінна, вулиця Тітова, будинок 7, квартира 1, який обвинувачується у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 368, частиною третьою статті 358, час-
тиною першою статті 263 Кримінального кодексу України, викликається в судове засідання, яке відбудеть-
ся 20 квітня 2022 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, про-
спект Перемоги, 41, телефон +380-44-561-26-51), головуючий суддя: Сікора К. О., судді: Гавриленко Т. Г., 
Танасевич О. В.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності.

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

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

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

сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за об-
винуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 02 лютого 2021 року по-
становлено здійснювати спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням 
Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 
КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин України, 26.06.1975 року народження, уро-
дженець м. Жовті Води Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце проживання: 
вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке 
відбудеться 19 квітня 2022 року о 16 годині 30 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (міс-
то Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, громадянин 
України, 29.10.1963 року народження, уродженець м. Жовті Води, Дніпропетровської області, зареєстрова-
ний та останнє відоме місце проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води, Дніпропетров-
ська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 
191 КК України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 19 квітня 2022 року о 16 годині 30 хвилин 
у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-
51), головуючий суддя: Крук Є. В., Кравчук О. О., Білоус І. О. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та Глави 11 КПК Украї-

ни повідомляю, що 09.04.2022 у кримінальному провадженні, вне-
сеному до ЄРДР 17.03.2022 за № 6202200000000148 за ознаками 
вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено 
письмові повідомлення про підозру, згідно з якими Некрасов Пав-
ло Миколайович, 02.06.1982 р.н., адреса проживання: Луганська 
область, смт Новопсков, вул. Українська, 94, кв. 8, Гоженко Олек-
сій Васильович, 26.10.1987 р.н., адреса проживання: Луганська об-
ласть, Новопсковський район, с. Заайдарівка, вул. Вишнева, 5, бу-
дучи громадянами України вчинили умисні дії на шкоду суверені-
тетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздат-
ності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, а 
саме перейшли на бік ворога в період воєнного стану, тобто підо-
зрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Некрасов Павло Миколайович, 02.06.1982 р.н., адреса прожи-

вання: Луганська область, смт Новопсков, вул. Українська, 94, кв. 
8, Гоженко Олексій Васильович, 26.10.1987 р.н., адреса прожи-
вання: Луганська область, Новопсковський район, с. Заайдарівка, 
вул. Вишнева, 5, відповідно до вимог ст. ст. 134, 135 КПК України, 
з 10:00 год. до 11:00 год. 14.04.2022, 15.04.2022, 16.04.2022 Вам 
необхідно з’явитись до Головного слідчого управління Державно-
го бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 
15, кабінет 308 для допиту як підозрюваного у кримінальному про-
вадженні № 62022000000000148 від 17.03.2022 за ч. 2 ст. 111 КК 
України, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають ма-
теріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань № 532014080000000003 від 9 січ-
ня 2014 року за обвинуваченням Рачкова Андрія Володимирови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 18 
січня 2022 року постановлено здійснювати спеціальне судове про-
вадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Рач-
кова Андрія Володимировича, у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Рачков Андрій Володимирович, громадянин 
України, 31.03.1978 року народження, уродженець м. Нікополь, 
Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме міс-
це проживання: вул. Гагаріна, буд. 85, м. Нікополь, Дніпропетров-
ська обл., 53213, який обвинувачується у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виклика-
ється в судове засідання, яке відбудеться 19 квітня 2022 року об 
11 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду 
(місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), 
головуючий суддя: Крук Є. В., Кравчук О. О., Білоус І. О. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової 
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинува-
чений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Волошин Артем Анатолійович, 12.06.2002 р.н., у відповід-

ності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про підозру 
у кримінальному провадженні за № 62022050030000119 від 10.03.2022 у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального ко-
дексу України, тобто у державній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому гро-
мадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недо-
торканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпе-
ці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умо-
вах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Волошин Артем Анатолійович, 12.06.2002 р.н., відповідно 

до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 15, 16 та 17 квітня 2022 року на 
10:00 год. до Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Терито-
ріального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Кра-
маторську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (096)-400-78-79 для вру-
чення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та здійснення інших процесуальних дій 
у кримінальному провадженні № 62022050030000119 від 10.03.2022 як підозрю-
ваному. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у  
ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі)
Територіального управління Державного бюро розслідувань, 

розташованого у місті Краматорську  Євген АНДРЄЄВ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 квітня 2022 р. № 280-р 
Київ

Про виділення коштів з резервного фонду 
державного бюджету

1. З метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури насе-
лених пунктів в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України 
від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», виділити Жито-
мирській, Київській, Сумській та Чернігівській облдержадміністраціям для відповід-
них військових адміністрацій 1 000 000 тис. гривень, у тому числі:

100 000 тис. гривень — Житомирській облдержадміністрації (для Житомирської 
військової адміністрації);

400 000 тис. гривень — Київській облдержадміністрації (для Київської військо-
вої адміністрації);

250 000 тис. гривень — Сумській облдержадміністрації (для Сумської військо-
вої адміністрації);

250 000 тис. гривень — Чернігівській облдержадміністрації (для Чернігівської вій-
ськової адміністрації).

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного 
фонду державного бюджету.

Кошти резервного фонду державного бюджету використовуються для першочер-
гових робіт з відновлення об’єктів незалежно від форми власності за такими напря-
мами:

проведення робіт з обстеження пошкоджених об’єктів;
ремонт і заміна заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт);
капітальний ремонт конструкцій дахів та покрівель;
поточний ремонт покриття покрівлі;
ремонт конструкцій фасадів;
ліквідація вибоїн покриттів автомобільних доріг вулиць і міст населених пунктів;
ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та систем, зокрема теплопоста-

чання, газопостачання, водопостачання, водовідведення, опалення, електричних ме-
реж;

розбирання зруйновних конструкцій;
прибирання розбитої воєнної та цивільної техніки (з доріг та прибудинкових те-

риторій);
прибирання вулиць та прибудинкових територій.
Кошти резервного фонду державного бюджету не можуть використовуватися для 

поповнення статутного капіталу юридичних осіб.
2. Житомирській, Київській, Сумській та Чернігівській військовим адміністраці-

ям під час використання коштів, виділених згідно з пунктом 1 цього розпорядження:
здійснювати закупівлі робіт і послуг шляхом укладення прямих договорів без за-

стосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законом Укра-
їни «Про публічні закупівлі»;

визначати вартість робіт з капітального та поточного ремонту на підставі дефек-
тних актів;

погоджувати переліки витрат із Міністерством розвитку громад та територій;

визначати у договорах про закупівлю робіт і послуг умови щодо попередньої 
оплати робіт і послуг у розмірі, що становить 30 відсотків їх загальної вартості, а та-
кож здійснення виконавцями робіт і послуг закупівлі будівельних матеріалів, виробів 
та конструкцій, необхідних для виконання цих робіт і послуг, самостійно;

подати до 30 грудня 2022 р. Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Мініс-
терству розвитку громад та територій, Державній казначейській службі звіт про ви-
користання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

СПРАВА «ГРИШКО І КОШЛЯК ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF GRYSHKO AND KOSHLYAK v. UKRAINE)

(Заяви № 72970/13 та № 12818/16)

Стислий виклад рішення від 24 лютого 2022 року

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скаржи-
лися за пунктом 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
(далі — Конвенція) на незаконність тримання їх під вартою. Заявник у заяві  
№ 72970/13 також висунув іншу скаргу, яка також порушила питання за Конвенцією 
з огляду на відповідну усталену практику Європейського суду.

Розглянувши скарги заявників на незаконне тримання їх під вартою, Європей-
ський суд вказав, що будь-яке позбавлення свободи має відповідати меті захисту 
особи від свавілля та, посилаючись на рішення у справі «Харченко проти України», 
констатував порушення пункту 1 статті 5 Конвенції. 

Щодо іншої скарги заявника Європейський суд, посилаючись на свою попередню 
практику у справах проти України, дійшов висновку, що вона також свідчить про по-
рушення Конвенції. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 5 Конвенції у 

зв’язку з незаконним триманням під вартою;
4. Постановляє, що було порушено Конвенцію у зв’язку з іншими скаргами, пода-

ними відповідно до усталеної практики Суду(див. таблицю в додатку);
5. Постановляє, що:
(а) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені в таблиці у додатку, які мають бути конвертовані в національну валюту 
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

6. Відхиляє решту вимог заявника у заяві № 72970/13 щодо справедливої сатис-
факції».

СПРАВА «ПУХИР ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF PUKHYR AND OTHERS v. UKRAINE)

 (Заява № 10791/20 та 6 інших)

Стислий виклад рішення від 24 лютого 2022 року
Заявники трималися під вартою у різних слідчих ізоляторах.
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-

жилися за статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі — Конвенція) на неналежні умови тримання їх під вартою та відсутність у 
національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту. Заявники ви-
сунули інші скарги за Конвенцією. У заяві № 86/21 заявник також висунув скарги за 
статтею 3 Конвенції на неналежні умови тримання під вартою щодо іншого періоду.

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд нагадав, що під час встановлен-
ня, чи є умови тримання такими, «що принижують гідність» у розумінні статті 3 Кон-
венції, серйозний брак простору у в’язничних камерах вважається дуже впливовим 
чинником та може становити порушення як сам собою, так і в сукупності з іншими 
недоліками. Посилаючись на свою попередню практику, Європейський суд дійшов 
висновку, що умови тримання заявників під вартою були неналежними і у них не бу-
ло ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з їхніми скаргами, та констату-
вав порушення статей 3 та 13 Конвенції.

Стосовно інших скарг заявників Європейський суд дійшов висновку, що ці скарги 
також свідчать про порушення Конвенції з огляду на висновки у рішеннях у справах 
«Харченко проти України», «Тимошенко проти України», «Котій проти України», «Іг-
натов проти України» та «Нечай проти України».

Європейський суд, розглянувши додаткові скарги у заяві № 86/21, зауважив, що 
у контексті всіх наявних у нього документів та з огляду на належність оскаржуваних 
питань до сфери його компетенції, ці скарги не відповідають критеріям прийнятнос-
ті за статтями 34 та 35 Конвенції та відхилив цю частину заяви відповідно до пунк-
ту 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує прийнятними скарги на неналежні умови тримання під вартою, опи-

сані в таблиці у додатку, відсутність у національному законодавстві ефективного за-
собу юридичного захисту та інші скарги за усталеною практикою Суду, як зазначено 
в таблиці у додатку, а решту скарг у заяві №86/21 — неприйнятними;

3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення статей 3 та 13 Конвенції у 
зв’язку з неналежними умовами тримання під вартою та відсутністю у національному 
законодавстві ефективного засобу юридичного захисту;

4. Постановляє, що було порушено Конвенцію у зв’язку з іншими скаргами, пода-
ними за усталеною практикою Суду (див. таблицю у додатку);

5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну ва-
люту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини


