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  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення кримінальної 

відповідальності за виготовлення  
та поширення забороненої інформаційної 

продукції
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради 

України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) такі зміни:
1) у статті 161:
назву і частину першу викласти в такій редакції:
«Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, на-

ціональної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за 
іншими ознаками

1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, регіональної, ра-
сової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної чес-
ті та гідності, або образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними пере-
конаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення пря-
мих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, полі-
тичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соці-
ального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або ін-
шими ознаками -

караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбав-
ленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні по-
сади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого»;

доповнити приміткою такого змісту:
«Примітка. У цій статті під регіональною належністю слід розуміти належ-

ність особи за народженням чи проживанням до регіону — частини терито-
рії України або території компактного розселення українців за межами терито-
рії України, — що відрізняється від інших територій за низкою історичних, гео-
графічних, мовних та інших ознак»;

2) розділ XIX доповнити статтею 4351 такого змісту:
«Стаття 4351. Образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військо-

вослужбовцю
1. Образа честі і гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи 

пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпе-
чення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Ро-
сійської Федерації, його близьким родичам чи членам сім’ї -

карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлен-
ням волі на той самий строк.

2. Виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності, 
погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна вій-
ськовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпе-
ки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, його 
близьким родичам чи членам сім’ї, -

карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлен-
ням волі на той самий строк»;

3) доповнити статтею 4362 такого змісту:
«Стаття 4362. Виправдовування, визнання правомірною, заперечення зброй-

ної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників
1. Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії 

Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шля-
хом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як вну-
трішнього громадянського конфлікту, виправдовування, визнання правомір-
ною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також гло-
рифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти 
України, розпочату у 2014 році, представників збройних формувань Російської 
Федерації, іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та 
груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Ро-
сійською Федерацією, а також представників окупаційної адміністрації Росій-
ської Федерації, яку складають її державні органи і структури, функціональ-
но відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, 
та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголошених ор-
ганів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих те-
риторіях України, -

караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на 
строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, 
визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації про-
ти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення зброй-
ної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянсько-
го конфлікту, виправдовування, визнання правомірною, заперечення тимчасо-
вої окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійсню-
вали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 ро-
ці, представників збройних формувань Російської Федерації, іррегулярних не-
законних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, 
підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також 
представників окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її 
державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тим-
часово окупованими територіями України, та представників підконтрольних Ро-
сійській Федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання влад-
них функцій на тимчасово окупованих територіях України, -

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі 
на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені службо-
вою особою, або вчинені повторно, або організованою групою, або з викорис-
танням засобів масової інформації, -

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіска-
цією майна або без такої».

2. Абзац перший частини другої статті 216 Кримінального процесуального 
кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) 
викласти в такій редакції:

«2. Слідчі органи безпеки здійснюють досудове розслідування криміналь-
них правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 1102, 111, 112, 113, 114, 
1141, 201, 2011, 258-2585, 2651, 305, 328, 329, 330, 3321, 3322, 333, 334, 359, 422, 
4351, 436, 4362, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінально-
го кодексу України».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чиннос-

ті цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цьо-

го Закону;

2. Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформацій-
ної політики доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок 
і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд 
Верховної Ради України у другому читанні.

Голова Верховної Ради України Р. СТЕФАНЧУК
м. Київ
14 квітня 2022 року
№ 2204-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про внесення змін до Постанови Верховної 
Ради України «Про обрання голів, перших 
заступників, заступників голів, секретарів, 
членів комітетів Верховної Ради України 

дев’ятого скликання»
Відповідно до статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради  

України» та статті 84 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України  
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до пункту 1 Постанови Верховної Ради України від 29 серпня 2019 
року «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, 
членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» такі зміни:

відкликати МЕДВЕДЧУКА Віктора Володимировича — народного депутата 
України з посади члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтегра-
ції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Авто-
номної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціо-
нальних відносин.

2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова Верховної Ради України Р. СТЕФАНЧУК

м. Київ
21 квітня 2022 року
№ 2216-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу проекту  
Закону України про внесення змін  

до Закону України «Про правовий режим 
воєнного стану» щодо функціонування 
місцевого самоврядування у період дії 

воєнного стану
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Зако-

ну України «Про правовий режим воєнного стану» щодо функціонування міс-
цевого самоврядування у період дії воєнного стану (реєстр. № 7269), поданий 
народним депутатом України Безгіним В. Ю. та іншими народними депутата-
ми України.

2. Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування доо-
працювати зазначений законопроект з урахуванням пропозицій і поправок 
суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких про-
позицій і поправок наполовину, а також з урахуванням пропозицій, висловле-
них у висновку Комітету Верховної Ради України з питань організації держав-
ної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудуван-
ня від 20 квітня 2022 року відповідно до частини першої статті 116 Регламен-
ту Верховної Ради України, та внести його на розгляд Верховної Ради України 
у другому читанні.

Голова Верховної Ради України Р. СТЕФАНЧУК
м. Київ
21 квітня 2022 року
№ 2219-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу проекту Закону 
України про внесення змін до Закону 

України «Про електронні комунікації» щодо 
підвищення ефективності організації роботи 
постачальників електронних комунікаційних 

мереж та/або послуг в умовах воєнного 
стану

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності організа-
ції роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг в 
умовах воєнного стану (реєстр. № 7227), поданий народним депутатом України 
Федієнком О. П. та іншими народними депутатами України.

2. Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації до-
опрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок і пропозицій 
суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких по-
правок і пропозицій наполовину, та внести його на розгляд Верховної Ради 
України у другому читанні.

Голова Верховної Ради України Р. СТЕФАНЧУК
м. Київ
21 квітня 2022 року
№ 2221-IX

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
3 березня 2022 року
№ 2110-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу проекту  
Закону України про внесення змін  

до деяких законів України щодо заходу  
із запобігання загрозам національної 

безпеки — позбавлення осіб державних 
нагород

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких 

законів України щодо заходу із запобігання загрозам національної безпеки — 
позбавлення осіб державних нагород (реєстр. № 6163), поданий народним де-
путатом України Лозинським Р. М. та іншими народними депутатами України.

2. Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони 
та розвідки доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок і 
пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд 
Верховної Ради України у другому читанні.

Голова Верховної Ради України Р. СТЕФАНЧУК
м. Київ
14 квітня 2022 року
№ 2195-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу проекту Закону 
України про державну реєстрацію геномної 

інформації людини
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Прийняти за основу проект Закону України про державну реєстрацію ге-

номної інформації людини (реєстр. № 4265), поданий народним депутатом 
України Бакумовим О. С. та іншими народними депутатами України.

2. Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності до-
опрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок і пропозицій 
суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ра-
ди України у другому читанні.

Голова Верховної Ради України Р. СТЕФАНЧУК
м. Київ
14 квітня 2022 року
№ 2202-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу проекту Закону 
України про внесення змін до статті 

301 Закону України «Про охорону дитинства» 
щодо представництва деяких дітей під час 

ведення в Україні воєнного стану
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до статті 

301 Закону України «Про охорону дитинства» щодо представництва деяких ді-
тей під час ведення в Україні воєнного стану (реєстр. № 7200), поданий народ-
ним депутатом України Гривком С. Д. та іншими народними депутатами Укра-
їни.

2. Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформацій-
ної політики доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок і 
пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання 
таких поправок і пропозицій наполовину, та внести його на розгляд Верховної 
Ради України у другому читанні.

Голова Верховної Ради України Р. СТЕФАНЧУК
м. Київ
14 квітня 2022 року
№ 2207-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу проекту Закону 
України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 
реінтеграції та відновлення прав дитини

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких за-

конодавчих актів України щодо реінтеграції та відновлення прав дитини (реєстр.  
№ 7231), поданий народним депутатом України Третьяковою Г. М. та іншими 
народними депутатами України.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький                26 квітня 2022 року

Бригалда Володимир Володимирович, 09.03.1981 р.н., громадянин України, на 
підставі ст.ст. 111, 133, 135, 278 КПК України, Вам у кримінальному провадженні  
№ 42022130000000090 від 08.04.2022 повідомляється про підозру у добровільному за-
йнятті громадянином України посади в незаконному правоохоронному органі, створеному 
на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України. 

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначені зокрема ст. 42 
КПК України, ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конституції України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький                 26 квітня 2022 року  

Бутко Олена Іллівна, 04.10.1971 р.н., громадянка України, на підставі ст. ст. 111, 133, 135, 
278 КПК України, Вам у кримінальному провадженні № 42022130000000093 від 08.04.2022 
повідомляється про підозру у добровільному зайнятті громадянином України посади, 
пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських 
функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, тобто у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. 

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначені зокрема ст. 42 
КПК України, ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конституції України.

Втрачену картку водія 

номер UAD0000005O1D000 

на ім’я Яхимович Олександр 

Вікторович, 14.06.1979 р.н., 

вважати недійсною.

Громадянин Російської Федерації Красноярцев Олександр Васильович, 21.06.1986 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК 
України Вам необхідно з’явитися 16, 17, 18 травня 2022 року на 12:00 год. до слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській 
області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 28, тел./факс (0462) 3-05-69, тел. (04621) 65-52-90 для вручення Вам повідомлення про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України, та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 12022270340000750 від 05.03.2022 як підозрюваному. 

Відповідно до вимог п. 9 ч. 1 ст. 137 КПК України у разі неможливості прибути до слідчого за викликом у зазначений у повістці час Ви 
зобов’язані заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 
139 КПК України.

Гражданин Российской Федерации Красноярцев Александр Васильевич, 21.06.1986 года рождения, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 
135 УПК Украины Вам необходимо явиться 16, 17, 18 мая 2022 года на 12:00. в следственный отдел Управления Службы безопасности Украины 
в Черниговской области по адресу: г. Чернигов, ул. Шевченко, 28, тел./факс (0462) 3-05-69, тел. (04621) 65-52-90 для вручения Вам уведомления 
о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины, и проведения других процессуальных дей-
ствий в уголовном производстве № 12022270340000750 от 05.03.2022 как подозреваемого.

Согласно требованиям п. 9 ч. 1 ст. 137 УПК Украины при невозможности прибыть к следователю по вызову в указанное в повестке время Вы 
обязаны заранее сообщить о невозможности явки. Уважительные причины и последствия неприбытия лица по вызову изложены в ст.ст. 138, 
139 УПК Украины.

В провадженні слідчого відділу Щастинського РВП ГУНП в Луганській 
області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022132600000042 
від 12.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передба-
ченого частиною 5 статті 111-1 КК України стосовно Мордасова Олек-
сандра Валерійовича, 03.12.1989 року народження, місце реєстрації: 
пров. Айдарський, 2Б, смт Новоайдар, Щастинський район, Луганська 
область.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Мордасову Олександру Валерійовичу, 03.12.1989 року народження, 

місце реєстрації: пров. Айдарський, 2Б, смт Новоайдар, Щастинський 
район, Луганська область, відповідно до вимог ст.ст.133, 135, 278 КПК 
України необхідно з’явитися 27.04.2022, 28.04.2022, 29.04.2022 о 10.00 
годині до Луганської обласної прокуратури за адресою: вул. Соборна, 
5а, м. Кропивницький, Кіровоградської області (каб. 6) для отриман-
ня повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, 
передбаченого частиною 5 статті 111-1 КК України, а також проведення 
слідчих та процесуальних дій по даному кримінальному провадженню. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ КРАВЧЕНКУ В. В. 
Слідчий у кримінальному провадженні — заступник начальника слідчого відділу Управління Служби без-

пеки України в Рівненській області Романов Р. М. за погодженням із прокурором відділу нагляду за додер-
жанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Рівненської обласної прокуратури Жуком 
Б. С., відповідно до ст. ст. 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру Кравченку Во-
лодимиру Вікторовичу, 15.06.1962 року народження; уродженцю м. Невинномиськ Ставропольського краю 
Російської Федерації, мешканцю м. Москва, Російської Федерації, Дмитрівське шосе, буд. 1, корп. 1, кв. 34, 
громадянину Російської Федерації, у кримінальному провадженні № 22022180000000037 від 26.03.2022 про 
те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 110,  
ч. 1 ст. 438 КК України (ведення агресивної війни; вчинення умисних дій, з метою зміни меж території та дер-
жавного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, особою, яка є пред-
ставником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків; віддання наказу 
на вчинення дій, які порушують закони та звичаї війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України).

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на вебсайті Офісу Генерального прокуро-
ра у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» за 
посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-
dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький           19 квітня 2022 року 

Подольський Володимир Володимирович, 20.05.1987р.н., громадянин України, на підставі ст. ст. 111, 133, 
135, 278 КПК України, Вам у кримінальному провадженні №42022132600000030 від 05.04.2022 повідомля-
ється про підозру у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням органі-
заційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на 
тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначені зокрема ст. 42 КПК України,  
ст.ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конституції України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 

Подольському Володимиру Володимировичу, 20.05.1987 року народження, місце реєстрації: пров. Кіро-
ва, 3, смт Новоайдар, Щастинський район, Луганська область, відповідно до вимог ст.ст.133, 135 КПК Укра-
їни необхідно з’явитися 27.04.2022, 28.04.2022, 29.04.2022 о 10.00 годині до Луганської обласної прокура-
тури за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький, Кіровоградської області (каб. 6) для допиту у якості 
підозрюваного та проведення інших слідчих та процесуальних дій по даному кримінальному провадженню. 

Повідомлення про підозру
Відповідно до ст.ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 27 квітня 2022 року в кримінальному 

провадженні №22022230000000010 від 28.02.2022 за підозрою Леонтьєва В.П., Мотузенко В.І. у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення про 
підозру, згідно з яким громадянин України Коник Віктор Володимирович, 23.01.1965 р.н., підозрюється у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111 КК України.

Повістка про виклик
Підозрюваному Конику Віктору Володимировичу, 23.01.1965 року народження, громадянину України, уродженцю с. Зе-

лений Під Каховського району Херсонської області, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: Херсонська 
область, м. Нова Каховка, проспект Перемоги, буд. 8, кв. 37, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно 
з’явитися 02, 03 та 04 травня 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. у найближчий територіально розта-
шований підрозділ Служби безпеки України, для участі у слідчих діях у кримінальному провадженні №22022230000000010 
від 28.02.2022, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111 КК України, та для проведення до-
питу підозрюваного. 

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 судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможли-

вості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних при-
чин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, про-
курора;

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого суд-
ді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути засто-
совано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без 

поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або 
який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою 
України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судо-
вого провадження.

Повідомлення про підозру
Відповідно до ст.ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 27 квітня 2022 року в кримінальному 

провадженні №22022230000000016 від 16.03.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 109 КК України, скла-
дено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким громадянин України Сивак Геннадій Анатолійович, 20.11.1969 р.н., 
підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Повістка про виклик
Підозрюваному Сиваку Геннадію Анатолійовичу, 20.11.1969 року народження, уродженець м. Генічеськ, Херсон-

ської області, зареєстрований за адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, пров. Пушкіна, буд. 26, відповідно до вимог  
ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 02, 03 та 04 квітня 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год.  
00 хв. у найближчий територіально розташований підрозділ Служби безпеки України для участі у слідчих діях у криміналь-
ному провадженні №22022230000000016 від 16.03.2022, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, та для проведення допиту підозрюваного. 

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 судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможли-

вості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних при-
чин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, про-
курора;

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого суд-
ді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути засто-
совано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без 

поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або 
який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою 
України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судо-
вого провадження.

слова «включеними до переліку,» замінити словом «нотаріусами»;
слова «(прийняття) реєстраційних дій (рішень про державну реєстрацію 

прав), інших» замінити словами «реєстраційних дій, інших грубих»;
слова «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» замінити сло-

вами «Державного реєстру прав»;
доповнити пункт підпунктом 16 такого змісту:
«16) нотаріус, включений до переліку нотаріусів, забезпечує формування за 

допомогою програмних засобів Державного реєстру прав інформації про про-
ведені ним протягом попереднього дня реєстраційні дії у Державному реєстрі 
прав та перевіряє їх щодо відповідності реєстраційним діям, що фактично ним 
проводилися за відповідний період. Якщо протягом дня, наступного за днем 
проведення реєстраційних дій у Державному реєстрі прав, нотаріус не здійсню-
вав відповідних дій у цьому Реєстрі у зв’язку з вихідним днем, відповідна ін-
формація формується ним протягом першого після цього робочого дня. Якщо 

сформована інформація свідчить про проведення реєстраційних дій з неправо-
мірним використанням ідентифікаторів доступу нотаріуса до Державного реє-
стру прав, нотаріус зобов’язаний невідкладно звернутися до кваліфікованого 
надавача електронних довірчих послуг для блокування відповідного кваліфі-
кованого сертифіката відкритого ключа, письмово повідомити про такий факт 
технічному адміністратору Державного реєстру прав та не пізніше наступного 
після формування інформації дня надіслати Міністерству юстиції скаргу на рі-
шення (дії) в Державному реєстрі прав, прийняті (проведені) з неправомірним 
використанням таких ідентифікаторів. Не пізніше наступного робочого дня  з 
дня надходження відповідного повідомлення нотаріуса технічний адміністра-
тор Державного реєстру прав припиняє доступ такого нотаріуса до цього Ре-
єстру. Після завершення розгляду скарги нотаріуса на рішення (дії) в Держав-
ному реєстрі прав, прийняті (проведені) з неправомірним використанням його 
ідентифікаторів, надання нотаріусу доступу до Державного реєстру прав здій-

снюється технічним адміністратором Реєстру у порядку, визначеному законо-
давством, за зверненням нотаріуса на підставі відповідного повідомлення Мі-
ністерства юстиції;»;

2) пункт 11 викласти в такій редакції:
«11. Установити, що в умовах воєнного стану витяги з Державного реєстру 

обтяжень рухомого майна в електронній формі через офіційний веб-портал 
Мін’юсту не надаються.»;

3) підпункт 1 пункту 12 доповнити  реченням такого змісту: «Міністерством 
юстиції може передбачатися обмежений (обумовлений) доступ користувачів до 
окремих реєстрів в межах певних адміністративно-територіальних одиниць;»;

4) у пункті 3 слова «державних реєстраторів та посадових» виключити;
5) у пункті 4 слова «до дня припинення чи скасування воєнного стану» за-

мінити словами «протягом воєнного стану та одного місяця з дня його припи-
нення або скасування».


