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ДОКУМЕНТИ

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Сосонська А. І. від-

повідно до ст. ст. 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України пові-
домляє про підозру Євменову Миколі Анатолійовичу, 02.04.1962 ро-
ку народження, уродженцю м. Москва РРФСР СРСР, без встановлено-
го досудовим розслідуванням місця проживання, громадянину Росій-
ської Федерації, у кримінальному провадженні № 22022000000000054 
від 24.02.2022 про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України (вчинення умис-
них дій з метою зміни меж території та державного кордону України 
на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за по-
передньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків);  
ч. 2 ст. 437 КК України (ведення агресивної війни за попередньою змо-
вою групою осіб), за фактом вчинення з 24.02.2022 та щонайменше 
до 28.03.2022 підпорядкованим йому Військово-Морським Флотом ЗС 
РФ військового вторгнення на територію України. 

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-
сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик 
та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» 
за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/pov-v.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Євменов Микола Анатолійович, 02.04.1962 року народження, від-

повідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуально-
го кодексу України (далі — КПК України) викликається на 10.00 год. 
06.04.2022, 07.04.2022, 08.04.2022 до Головного слідчого управління 
Служби безпеки України за адресою: м. Львів, вул. Д. Вітовського, 55, 
каб. 101 (тел. 032-261-61-43) до слідчого Стуковенкова А.В. для участі 
у проведенні допиту як підозрюваного у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 3 ст. 110 та ч. 2 ст. 437 КК України, у кримі-
нальному провадженні № 22022000000000054 від 24.02.2022, а також 
проведенні інших процесуальних дій.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України, підозрюваний 
зобов’язаний прибути на виклик до слідчого, а у разі неможливості 
прибути на виклик у призначений термін — заздалегідь повідомити 
про це слідчого.

Відповідно до ст. 138 КПК України, поважними причинами неявки 
особи на виклик є: 1) затримання, утримання під вартою чи відбування 

покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону чи 
судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військо-
ві дії, стихійні лиха або інші подібні обставини) 4) відсутність особи 
на місці проживання протягом тривалого часу в результаті відряджен-
ня, подорожі та ін.; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охо-
рони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за неможливос-
ті тимчасово покинути цей заклад; 6) смерть близьких родичів, чле-
нів сім’ї або інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 
7) несвоєчасне отримання повістки про виклик; 8) інші обставини, які 
об’єктивно унеможливлюють появу особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачено наслідки неявки на виклик:
ч. 1 — якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом 

порядку викликаний (зокрема, є свідоцтво отримання ним повістки 
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився 
без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбут-
тя, на нього накладається грошове стягнення у вигляді від 0,25 до 0,5 
розміру мінімальної заробітної плати — у разі неявки на виклик слід-
чого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — 
у разі неявки на виклик слідчого судді, суду; ч. 2 — у разі, встановле-
ному частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бути засто-
сований привід. ч. 5 — ухилення від явки на виклик слідчого, проку-
рора або судового виклику слідчого судді, суду (неприбуття на виклик 
без поважної причини більше двох разів) підозрюваним, обвинуваче-
ним та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук 
є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи 
спеціального судового провадження.

Відповідно до п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК Украї-
ни, положення ч. 5 ст. 139 цього Кодексу поширюються також на осіб, 
які понад шість місяців ховаються від органів слідства та суду з ме-
тою ухилення від кримінальної відповідальності та/або щодо яких є 
фактичні дані, що вони знаходяться за межами України, на тимчасо-
во окупованій території України або в районі проведення антитерорис-
тичної операції.

Відповідно до статті 566 КПК України особу, яка перебуває за  
межами України, для здійснення слідчих або інших процесуальних дій 
на території України викликають повісткою на підставі запиту (дору-
чення) про міжнародну правову допомогу. Викликаній особі, крім під-
озрюваного та обвинуваченого, повідомляється про розмір та поря-

док відшкодування витрат, пов’язаних із викликом. Запит (доручення) 
у рамках міжнародної правової допомоги про виклик особи, яка пере-
буває за межами України, надсилається компетентному органу інозем-
ної держави не пізніше шістдесяти днів до дати явки особи або в інший 
строк, передбачений міжнародним договором, згода на обов’язковість 
якого надана Верховною Радою України. 2. Викликана особа не мо-
же бути притягнута до кримінальної відповідальності, затримана, що-
до неї не може бути обраний запобіжний захід у вигляді утримання під 
вартою, до нього не можуть бути застосовані інші заходи забезпечен-
ня кримінального провадження або обмеження його особистої свобо-
ди як з приводу кримінального злочину яке є предметом справжньо-
го кримінального провадження, так і будь-якого іншого кримінально-
го правопорушення, вчиненого до перетину державного кордону Укра-
їни (при в’їзді в Україну). Щодо такої особи не може бути виконаний 
вирок, винесений до перетину державного кордону України у зв’язку 
з викликом. Підозрюваний, обвинувачений або засуджений може бу-
ти затриманий, щодо нього може бути застосований запобіжний за-
хід або приведений у виконання вирок тільки за злочин, зазначений у 
порядку денному. 3. Викликана особа втрачає гарантії, передбачені ці-
єю статтею, якщо не залишить територію України, маючи таку мож-
ливість протягом п’ятнадцяти діб або іншого строку, передбаченого 
міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Вер-
ховною Радою України, з моменту отримання письмового повідомлен-
ня органу досудового розслідування, прокуратури чи суду про відсут-
ність необхідності у проведенні слідчих чи інших процесуальних дій за 
його участю.

Прокурор другого відділу процесуального керівництва  
у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених  

на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській  
областях та в умовах збройного конфлікту, управління нагляду  

та інформаційно-аналітичної роботи у кримінальних  
провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово  

окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях  
та в умовах збройного конфлікту, Департаменту нагляду  

у кримінальних провадженнях щодо злочинів,  
вчинених в умовах збройного конфлікту,

Офісу Генерального прокурора   
Анна СОСОНСЬКА 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ

від 17.03.2022                                           Київ                                                           № 99
Зареєстровано  

в Міністерстві юстиції України  
29 березня 2022 року за № 364/37700

Про затвердження форми Заяви про перехід 
юридичної особи на оподаткування як резидента  
Дія Сіті — платника податку на особливих умовах 
або відмову від такого оподаткування та Порядку 

подання та розгляду такої Заяви 
Відповідно до пункту 141.10 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України та під-

пункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
форму Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті — 

платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування;
Порядок подання та розгляду Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як 

резидента Дія Сіті — платника податку на особливих умовах або відмову від такого опо-
даткування. 

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому по-
рядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів Укра-

їни Воробей С. І. та  Голову Державної податкової служби України. 

Міністр Сергій МАРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України  

17 березня 2022 року № 99

Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України  

29 березня 2022 року за № 364/37700

Форма 

ЗАЯВА  
про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті — платника податку 

на особливих умовах або відмову від такого оподаткування

Дані щодо юридичної особи — резидента Дія Сіті, що подає Заяву

1 _________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи згідно з реєстраційними документами)

2 Код за ЄДРПОУ

3 Податкова адреса

4 Дата включення до реєстру 
Дія Сіті

. .

5
Дата подання Заяви  до упо-
вноваженого органу про 
набуття статусу резиден-
та Дія Сіті

. .

6
Найменування контролюючого органу, до якого подається Заява
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7
Вид Заяви1 про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті

про відмову від оподаткування, як резидента Дія Сіті

8
Дата  переходу на оподатку-
вання/ відмови від оподатку-
вання як резидента Дія Сіті

. .

Дата подання  . .

Керівник (уповноважена особа) юридичної особи                ___________________
                                                                                                                    (власне ім’я, прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника  
податків або серія (за наявності) та номер паспорта2)
___________________________

1 Для вибору виду заяви проставляється одна з відміток.
2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої ре-

лігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і ма-
ють відмітку в паспорті.

Директор Департаменту податкової політики Лариса МАКСИМЕНКО
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 
17 березня 2022 року № 99

Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України  

29 березня 2022 року за № 364/37700
ПОРЯДОК 

подання та розгляду Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента 
Дія Сіті — платника податку на прибуток підприємств на особливих умовах або відмову  

від такого оподаткування 

І. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 141.10 статті 141 розділу III Податко-

вого кодексу України (далі — Кодекс) з метою визначення основних організаційно-право-
вих засад щодо подання заяви про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті — плат-
ника податку на прибуток підприємств на особливих умовах або відмови від такого опо-
даткування.

2. Дія цього Порядку поширюється на юридичних осіб — резидентів Дія Сіті — платни-
ків податку на прибуток підприємств.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Кодексі.
4. Контролюючі органи відповідно до законодавства зобов’язані не розголошувати ін-

формацію, яка зазначена у Заяві про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті — 
платника податку на прибуток підприємств на особливих умовах або відмови від такого 
оподаткування.

ІІ. Вимоги про надсилання Заяви
1. Заява про перехід юридичної особи  на оподаткування як резидента Дія Сіті —платни-

ка податку на особливих умовах або відмову від оподаткування подається засобами елек-
тронного зв’язку в електронній формі (у тому числі до уповноваженого органу під час звер-
нення про набуття статусу резидента Дія Сіті у порядку, встановленому Законом України 
«Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні») з дотриманням вимог розділу 
ІІ Кодексу та Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», 
«Про електронні довірчі послуги».

2. Заява про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті — платника податку на при-
буток підприємств на особливих умовах надсилається до контролюючого органу за подат-
ковою адресою такого платника не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступ-
ного календарного кварталу.

3. Заява про відмову від оподаткування резидента Дія Сіті — платника податку на при-
буток підприємств на особливих умовах надсилається до контролюючого органу  за подат-
ковою адресою такого платника не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового 
календарного року.

ІІІ. Розгляд Заяви контролюючим органом
1. Розгляд Заяви про перехід юридичної особи  на оподаткування як резидента Дія Сі-

ті — платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування здій-
снюється контролюючим органом після надходження  такої Заяви засобами електронно-
го зв’язку в електронній формі. 

2. Контролюючий орган протягом 15 робочих днів з дня надходження Заяви надсилає 
платнику податку Рішення про погодження (відмову у погодженні) Заяви про перехід юри-
дичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті — платника податку на особливих 
умовах або відмову від такого оподаткування за формою, наведеною у додатку до цьо-
го Порядку.

3. Рішення про погодження (відмову у погодженні) Заяви про перехід юридичної особи 
на оподаткування як резидента Дія Сіті — платника податку на особливих умовах або від-
мову від такого оподаткування надсилається юридичній особі у порядку, визначеному стат-
тею 42 розділу ІІ Кодексу.

4. Підставами для відмови у погодженні Заяви контролюючим органом є:
відсутність платника податків в реєстрі Дія Сіті; 
Заява про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті — платни-

ка податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування подана з порушен-
ням термінів;

здійснення переходу платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах 
на оподаткування як резидента Дія Сіті — платника податку на  особливих умовах понад од-
ного разу протягом календарного року. 

Директор Департаменту податкової політики Лариса МАКСИМЕНКО

Додаток  
до Порядку подання та розгляду Заяви про перехід  

юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті — платни-
ка податку на прибуток на особливих умовах або відмову від такого 

оподаткування (пункт 2 розділу ІІІ)
Форма

______________________________________ 
(найменування контролюючого органу)

РІШЕННЯ 
 про погодження (відмову у погодженні) Заяви про перехід юридичної особи  

на оподаткування як резидента Дія Сіті — платника податку на особливих умовах або 
відмову від такого оподаткування 

№_______________ 
від ___ ____________20___року

Рішення про:
� погодження Заяви про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті — платника по-

датку на прибуток підприємств на особливих умовах
� відмову у погодженні Заяви про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті — 

платника податку на прибуток підприємств на особливих умовах
� погодження Заяви про відмову від оподаткування як резидента Дія Сіті — платника 

податку на прибуток підприємств на особливих умовах
� відмову у погодженні Заяви про відмову від оподаткування як резидента Дія Сіті — 

платника податку на прибуток підприємств на особливих умовах
Причина відмови у погодженні Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як 

резидента Дія Сіті — платника податку на особливих умовах або відмову від такого опо-
даткування:
� відсутність платника податків в реєстрі Дія Сіті
� Заява про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті — плат-

ника податку на  особливих умовах або відмову від такого оподаткування  подана з пору-
шенням термінів
� здійснення переходу платника податку на прибуток підприємств на загальних підста-

вах на оподаткування як резидента Дія Сіті — платника податку на  особливих умовах  по-
над одного разу протягом календарного року 

Рішення про погодження (відмову у погодженні) Заяви про перехід на оподаткування як 
резидента Дія Сіті — платника податку на особливих умовах або відмову від такого опо-
даткування прийняте на підставі пункту 141.10 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу 
України та Заяви про перехід  юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті — 
платника податку на прибуток підприємств на особливих умовах від такого оподаткуван-
ня щодо юридичної особи.

код з згідно з ЄДРПОУ         

повне найменування платника податку
____________________________________________________________________

___________________________________ 
(найменування посади особи контролюючого 

органу, яка прийняла рішення)

___________ 
(підпис)

_____________________ 
(власне ім’я, прізвище)

Примірник рішення отримано: МП

________________________________ 
(найменування посади особи платника  

податку)

__________ 
(підпис)

_____________________ 
(власне ім’я, прізвище)

МП 
(за наявності)


