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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 лютого 2022 р. № 160 
Київ

Щодо забезпечення стабільної роботи 
виробників продовольства в умовах 

воєнного стану
Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та з метою 

недопущення продовольчої кризи Кабінет Міністрів України Кабінет Міністрів Укра-
їни ПОСТАНОВЛЯЄ:

Установити максимальний строк здійснення розрахунків за поставлені продо-
вольчі товари вітчизняного виробництва, визначені переліком товарів, що мають 
істотну соціальну значущість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 22 квітня 2020 р. № 341 «Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що ма-
ють істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення» (Офіцій-
ний вісник України, 2020 р., № 39, ст. 1273), не пізніше ніж через десять календар-
них днів з дня виставлення постачальником таких продуктів рахунка для оплати за 
поставлену продукцію.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 лютого 2022 р. № 161 
Київ

Про внесення змін у додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 24 лютого 2022 р. № 153
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р.  

№ 153 «Про перелік товарів критичного імпорту» зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 26 лютого 2022 р. № 161

ЗМІНИ, 
що вносяться у додаток до постанови Кабінету Міністрів України  

від 24 лютого 2022 р. № 153
1. Позицію
«3808  Дезінфекційні засоби і антисептики»
замінити такою позицією:
«3808  Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, 
  дезінфекційні засоби».
2.  Доповнити додаток такими позиціями:
«1206  Насіння соняшнику подрібнене або неподрібнене
3105  Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох 
  поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші 
  добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних 
  формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 лютого 2022 р. № 162 
Київ

Про особливості виплати та доставки пенсій, 
грошових допомог на період введення 

воєнного стану
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики щодо виплати та 

доставки пенсій, грошової допомоги на період введення воєнного стану з урахуван-
ням таких особливостей:

у разі надходження до Міністерства соціальної політики та/або Пенсійного фон-
ду України інформації від Національного банку щодо неможливості здійснювати упо-
вноваженими банками виплату пенсій, грошових допомог одержувачам їх виплата 
здійснюється шляхом переказу коштів одержувачу без відкриття рахунка через банк, 
який є уповноваженим на провадження розрахунково-касових операцій з коштами 
Пенсійного фонду України, визначений розпорядженням Кабінету Міністрів Украї-
ни від 21 січня 2004 р. № 25 «Про визначення уповноваженого банку, який прова-
дить розрахунково-касові операції з коштами Пенсійного фонду України» (Офіцій-
ний вісник України, 2004 р., № 3, ст. 127) (далі — банк), відповідно до Порядку ви-
плати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний ві-
сник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636);

у разі звернення одержувачів пенсій до органів Пенсійного фонду України особис-
то, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку чи в особистому електронному 
кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, а також осо-
бистого звернення або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку одержу-
вачів грошових допомог до органів соціального захисту населення щодо тимчасової 
зміни їх фактичного місця проживання виплата пенсій, грошових допомог здійсню-
ється шляхом переказу коштів одержувачу без відкриття рахунка у банку;

виплата соціальної допомоги дітям з інвалідністю, яким виповнилося 18 років у 
лютому 2022 р. та в інших місяцях під час дії правового режиму воєнного стану і які 
не встигли пройти обстеження та отримати висновок медико-соціальної експертизи 
щодо встановлення статусу особи з інвалідністю, продовжується на період дії право-
вого режиму воєнного стану та на один місяць після дати його скасування.

Виплата пенсії може здійснюватися без урахування строків, визначених частиною 
першою статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування», та в розмірах не менших, ніж були встановлені за попередній місяць, з по-
дальшим проведенням перерахунку.

2. Міністерству соціальної політики, Пенсійному фонду України, структурним під-
розділам з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, 
виконавчого органу міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, центрам з 
нарахування та здійснення соціальних виплат забезпечити:

перевірку шляхом зворотного зв’язку з одержувачем за допомогою засобів теле-
комунікаційного зв’язку відомостей, що надійшли з використанням засобів телеко-
мунікаційного зв’язку чи в особистому електронному кабінеті на веб-порталі елек-
тронних послуг Пенсійного фонду України, щодо зміни фактичного місця проживан-
ня;

інформування одержувачів пенсій та грошових виплат про порядок отримання пе-
рерахованих банку коштів у разі застосування положень цієї постанови.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 23 лютого 2022 р. № 143 
Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України  
від 20 квітня 2016 р. № 304  

і від 24 грудня 2019 р. № 1112
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304 «Про 

умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих дер-
жавних органів, на яких не поширюється дія Закону України »Про державну служ-
бу» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 34, ст. 1327, № 61, ст. 2097) і від 24 грудня 
2019 р. № 1112 «Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не 
поширюється дія Закону України «Про державну службу» (Офіційний вісник України, 
2020 р., № 3, ст. 157) зміни, що додаються.

2. Національній раді з питань телебачення і радіомовлення забезпечити виконан-
ня цієї постанови виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого у кошторисі.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 лютого 2022 р. № 143

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 20 квітня 2016 р. № 304 і від 24 грудня 2019 р. № 1112
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304:
1) пункт 2 після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:
«Положення абзаців другого, третього, п’ятого цього пункту поширюються на Го-

лову, першого заступника, заступника Голови, відповідального секретаря, члена На-
ціональної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Загальний розмір премій, які може отримати Голова, перший заступник Голови, 
заступник Голови, відповідальний секретар, член Національної ради з питань теле-
бачення і радіомовлення за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його по-
садового окладу за рік.».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим;
2) у додатку 1 до постанови виключити такі позиції:

«Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення 13 500
Перший заступник Голови Національної ради з питань телебачення  13 100
і радіомовлення
3аступник Голови Національної ради з питань телебачення   13 000
і радіомовлення
Член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення  12 900».

2. В Умовах оплати праці працівників патронатних служб у державних органах, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1112:

1) абзац перший пункту 3 після слів «функції керівника апарату» доповнити сло-
вами «, керівником апарату Національної ради з питань телебачення і радіомовлен-
ня»;

2) доповнити Умови додатком 41 такого змісту:
«Додаток 41 

до Умов оплати праці працівників патронатних 
служб у державних органах

СХЕМА 
посадових окладів працівників патронатної служби Національної ради  

з питань телебачення і радіомовлення (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнт визначення посадового 
окладу у співвідношенні до двох  
розмірів прожиткового мінімуму  
для працездатних осіб на 1 січня  

календарного року
Завідувач сектору в патронатній службі 3,76—3,97
Помічник голови Національної ради з пи-
тань телебачення і радіомовлення

3,02

Помічник-консультант члена Національ-
ної ради з питань телебачення і радіомов-
лення

2,75—3,02

_________
Примітка. Посадові оклади працівників патронатної служби Національної ради з питань телеба-

чення і радіомовлення визначаються шляхом множення двох розмірів прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року, на відповідний коефіці-
єнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 
0,5 і вище заокруглюються до однієї гривні.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 23 лютого 2022 р. № 144 
Київ

Про перерахунок пенсій особам,  
звільненим із розвідувальних органів

Відповідно до частини четвертої статті 63 Закону України «Про пенсійне забезпе-
чення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» Кабінет Міністрів 
України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Перерахувати з 1 серпня 2021 р. пенсії, призначені за нормами Закону Украї-
ни «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 
осіб» (далі — Закон), особам із числа військовослужбовців розвідувальних органів 
(крім військовослужбовців строкової служби) виходячи з визначеного постановою 
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704 «Про грошове забезпечення 
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» 
(Офіційний вісник України, 2017 р., № 77, ст. 2374) розміру грошового забезпечен-
ня за відповідними (прирівняними) посадами військовослужбовців з урахуванням:

посадового окладу, окладу за військовим званням і надбавки за вислугу років — 
у розмірах, установлених на дату набрання чинності постановою Кабінету Міністрів 
України від 14 липня 2021 р. № 729 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 30 серпня 2017 р. № 704» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 58, 
ст. 3610) (далі — дата виникнення права на перерахунок пенсії) за відповідною (при-
рівняною) посадою та відповідним військовим званням;

надбавок за почесне звання «заслужений»/»народний», службу в умовах режимних 
обмежень та спортивні звання, доплат за науковий ступінь доктора філософії (канди-
дата наук)/доктора наук, вчене звання, інших щомісячних надбавок і доплат, що мають 
постійний характер і були фактично встановлені особі, — у розмірах, установлених Ка-
бінетом Міністрів України на дату виникнення права на перерахунок пенсії;

надбавки за особливості проходження служби, щомісячної премії, що мають по-
стійний характер, — у середніх розмірах виходячи із фактично виплачених сум за ли-
пень 2021 р. починаючи з дати виникнення права на перерахунок пенсії (з розрахун-
ку за місяць) за відповідною посадою (посадами) в тому державному органі, з якого 
особа звільнилася у зв’язку з виходом на пенсію.

Додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та пре-
мії, що скасовані чи такі, що не виплачувалися з дати виникнення права на перера-
хунок пенсії за відповідною посадою (посадами), під час перерахунку пенсій не вра-
ховуються.

2. Перерахувати з 1 жовтня 2021 р. пенсії, призначені за нормами Закону, особам 
із числа військовослужбовців розвідувальних органів виходячи з визначеного постано-

вою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 718 «Питання грошового за-
безпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу» 
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 85, ст. 2773) розміру грошового забезпечен-
ня за відповідними (прирівняними) посадами військовослужбовців з урахуванням:

посадового окладу, окладу за військовим званням і надбавки за вислугу років — 
у розмірах, установлених на дату набрання чинності постановою Кабінету Міністрів 
України від 15 вересня 2021 р. № 962 «Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 718» (Офіційний вісник України, 2021 р.,  
№ 76, ст. 4779) (далі — дата виникнення права на перерахунок пенсії окремій кате-
горії осіб) за відповідною (прирівняною) посадою та відповідним військовим зван-
ням;

надбавки за службу в умовах режимних обмежень, надбавки за виконання 
функцій державного експерта з питань таємниць, якщо такі надбавки були фактич-
но встановлені особі, — у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України на 
дату виникнення права на перерахунок пенсії;

надбавки за інтенсивність, щомісячної премії, які мають постійний характер, — у 
середніх розмірах виходячи з фактично виплачених сум за вересень 2021 р. почи-
наючи з дати виникнення права на перерахунок пенсії окремій категорії осіб (з роз-
рахунку за місяць) за відповідною посадою (посадами) в тому державному органі, 
з якого особа звільнилася у зв’язку з виходом на пенсію.

Додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та 
премії, що скасовані чи такі, що не виплачувалися з дати виникнення права на пе-
рерахунок пенсії окремій категорії осіб за відповідною посадою (посадами), під час 
перерахунку пенсій не враховуються.

3. Під час перерахунку пенсій грошове забезпечення враховується в розмі-
рі, встановленому за відповідною посадою (посадами), в межах визначеної за-
конодавством максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Особі, яка була відряджена для виконання службових обов’язків до органу дер-
жавної влади, органу місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підпри-
ємств та звільнена із служби у зв’язку з виходом на пенсію із займаної в зазначених 
органах, установах, організаціях та на підприємствах посади, якій грошове забезпечен-
ня для обчислення пенсії враховано за посадою, займаною до відрядження, перераху-
нок пенсії проводиться за такою або відповідною військовою посадою (посадами).

Відповідною вважається посада, яка за класифікаційними характеристиками, 
зокрема назвою, розміром посадового окладу, функціональністю та організацій-
ним рівнем підрозділу в структурі органу (організації, установи, військової частини 
тощо) прирівнюється до посади, з якої особа була звільнена.

Якщо пенсія за вислугу років, по інвалідності чи в разі втрати годувальника, пе-
рерахована згідно із цією постановою, перевищує максимальний розмір відповід-
ної пенсії, визначений частиною сьомою статті 43 Закону, виплата пенсії прово-
диться в установленому на час перерахунку максимальному розмірі.

Якщо внаслідок перерахунку, передбаченого цією постановою, розмір пенсії 
зменшується, зберігається розмір раніше призначеної пенсії.

4. Пенсійному фонду України в одноденний строк після набрання чинності цією 
постановою повідомити своїм головним управлінням в областях, м. Києві про не-
обхідність підготовки списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку, за формою 
згідно з додатком 1 і подання їх у п’ятиденний строк Міністерству оборони, Службі зо-
внішньої розвідки та Адміністрації Державної прикордонної служби.

На підставі отриманих списків Міністерство оборони, Служба зовнішньої розвідки, 
Адміністрація Державної прикордонної служби, з яких особи були звільнені із служ-
би, готують довідки про розмір грошового забезпечення, яке буде враховуватися під 
час перерахунку пенсій, щодо кожної особи, зазначеної в списку, за формою згід-
но з додатком 2 (для осіб, пенсії яких перераховуються відповідно до пункту 1 цієї 
постанови) і додатком 3 (для осіб, пенсії яких перераховуються відповідно до пунк-
ту 2 цієї постанови) та в місячний строк подають їх головним управлінням Пенсійно-
го фонду України.

Щодо осіб, яких було звільнено із служби у розвідувальних підрозділах органів дер-
жавної безпеки колишнього СРСР, Служби безпеки, що ліквідовані, довідки видають-
ся Службою зовнішньої розвідки із зазначенням грошового забезпечення за відповід-
ними посадами в такому державному органі з урахуванням пунктів 1 і 2 цієї постанови.

Міністерству соціальної політики разом із Пенсійним фондом України забезпечити 
проведення перерахунку пенсій, передбаченого цією постановою.

5. Фінансування виплат, визначених пунктами 1 і 2 цієї постанови, здійснюється за 
рахунок коштів державного бюджету, що передбачені за програмою 2506080 «Фінан-
сове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за 
пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 1 

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 23 лютого 2022 р. № 144

СПИСОК  
осіб із числа військовослужбовців розвідувальних  

органів, пенсії яких підлягають перерахунку 

Поряд-
ковий 
номер

Прізви-
ще, ім’я, 

по батькові

Дата 
звіль-
нення 

 із служ-
би (смер-

ті)

Військове 
звання

Наймену-
вання поса-
ди на день 

звільнення із 
служби (смер-

ті) із зазна-
ченням назви 

підрозділу

Розмір грошового  
забезпечення,  

з якого обчислено  
пенсію, з урахуванням 

усіх його  
складових

    Посадовий оклад 
_____________________
Оклад за вій-
ськовим званням 
_____________________
Надбавка за вислугу ро-
ків (вислуга років ____) 
_____________________
Надбавка за службу  
в умовах режим-
них обмежень 
_____________________
Надбавка за особливі  
умови служби 
_____________________
Інші додаткові види 
_____________________ 

Разом _______________

Начальник Головного управління 
Пенсійного фонду України 
в _____________________________

  

_____________________________ ____________ 
 (підпис)

________________ 
 (ініціали та прізвище)

МП 
  

Додаток 2 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 лютого 2022 р. № 144

Кутовий штамп  
державного органу

ДОВІДКА 
про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії

Видана _____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

про те, що відповідно до _______________________________________________
                                      (назва, дата і номер акта, що є підставою для перерахунку пенсії)



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua2 

ДОКУМЕНТИ
розмір грошового забезпечення за нормами, чинними на дату виникнення права 

на перерахунок пенсії, за відповідною (прирівняною) посадою 
____________________________________________________________________

(найменування відповідної (прирівняної) посади)
до посади на день звільнення із служби ___________________________________

                                                                  (найменування посади на день
____________________________________________________________________

звільнення із служби)
становить ______________, у тому числі:

Сума

Посадовий оклад

Оклад за військовим званням ____________________________
(зазначається звання)

Надбавка за вислугу років (вислуга років____) (___ відсотків)

Надбавка за особливості проходження служби (___ відсотків)

Надбавка за службу в умовах режимних обмежень  
(___ відсотків)

Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі  
(___ відсотків)

Надбавка за почесне звання «заслужений»/»народний»  
(___ відсотків)

Надбавка за спортивні звання (___ відсотків)

Доплата за науковий ступінь  доктора філософії  
(кандидата наук)/ доктора наук (___ відсотків)

Доплата за вчене звання (___ відсотків)

Інші надбавки/доплати, які були фактично встановлені особі у розмі-
рах, установлених Кабінетом Міністрів України, та виплачуються за 
відповідною (прирівняною) посадою на дату виникнення права на пе-
рерахунок пенсії 

Премія (___ відсотків)

Усього

Керівник уповноваженого органу ____________  
(підпис)

____________________   
(ініціали та прізвище)

МП
_________
Примітка. У довідці зазначаються найменування, суми та розміри у відсотках щомісячних до-

даткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати) та премії, які мають постійний харак-
тер, що встановлені Кабінетом Міністрів України за відповідною (прирівняною) посадою (посада-
ми) на час перерахунку пенсії та враховуються згідно із Законом України «Про пенсійне забезпе-
чення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» для обчислення розміру пенсії, а 
також складові грошового забезпечення, з яких вони обчислюються.

Додаток 3 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 лютого 2022 р. № 144

Кутовий штамп  
державного органу

ДОВІДКА 
про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії

Видана _____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

про те, що відповідно до _______________________________________________
       (назва, дата і номер акта, що є підставою для перерахунку пенсії)
розмір грошового забезпечення за нормами, чинними на дату виникнення права 

на перерахунок пенсії, за відповідною (прирівняною) посадою
____________________________________________________________________

(найменування відповідної (прирівняної) посади)
до посади на день звільнення із служби ___________________________________
    (найменування посади на день
____________________________________________________________________

звільнення із служби)
становить ______________, у тому числі:

Сума

Посадовий оклад

Оклад за військовим званням ___________________________
(зазначається звання)

Надбавка за вислугу років (вислуга років___) (____ відсотків)

Надбавка за службу в умовах режимних обмежень 
(____ відсотків)

Надбавка за інтенсивність служби (____ відсотків)

Надбавка за виконання функцій державного експерта з питань таєм-
ниць (____ відсотків)

Премія (____ відсотків)

Усього

Керівник уповноваженого органу _________  
(підпис)

_______________________  
(ініціали та прізвище)

МП________
Примітка. У довідці зазначаються найменування, суми та розміри у відсотках щомісячних до-

даткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати) та премії, які мають постійний харак-
тер, що встановлені Кабінетом Міністрів України за відповідною (прирівняною) посадою (посада-
ми) на час перерахунку пенсії та враховуються згідно із Законом України «Про пенсійне забезпе-
чення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» для обчислення розміру пенсії, а 
також складові грошового забезпечення, з яких вони обчислюються.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 23 лютого 2022 р. № 147 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України щодо обліку 

трудової діяльності працівника в електронній 
формі

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 лютого 2022 р. № 147

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

1. Пункт 7 Порядку виплати щомісячної надбавки за безперервний стаж робо-
ти в електроенергетиці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 1998 р. № 2099 «Про заходи щодо закріплення кадрів в електроенер-
гетиці» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 1, ст. 9), після слів «трудова книжка» 
доповнити словами «(у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реє-
стру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 р. № 291 «Про за-
твердження Порядку виплати середньомісячного заробітку після закінчення стро-
ку повноважень колишнім Голові Антимонопольного комітету, його заступникам та 
державним уповноваженим Комітету на період їх працевлаштування» (Офіційний ві-
сник України, 2001 р., № 13, ст. 551):

1) у назві та тексті постанови слова «та державним уповноваженим Комітету» за-
мінити словами «, державним уповноваженим Комітету та уповноваженим з розгля-
ду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»;

2) у Порядку виплати середньомісячного заробітку після закінчення строку по-
вноважень колишнім Голові Антимонопольного комітету, його заступникам та дер-
жавним уповноваженим Комітету на період їх працевлаштування, затвердженому за-
значеною постановою:

у назві та пункті 1 Порядку слова «та державним уповноваженим» замінити сло-
вами «, державним уповноваженим Комітету та уповноваженим з розгляду скарг про 
порушення законодавства у сфері публічних закупівель»;

пункт 2 після слів «відділом кадрів Комітету» доповнити словами «(у разі наяв-
ності трудової книжки), або наявністю у відомостях про трудову діяльність з реєстру 
застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування останніх даних про звільнення з роботи в Антимонопольному комі-
теті та відсутністю в них даних про нове (основне) місце роботи такого працівника».

3. У підпункті 5 пункту 28 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керів-
ника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 (Офіційний вісник Укра-
їни, 2018 р., № 8, ст. 302), слова «або інших документів» замінити словами «(у ра-
зі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Дер-
жавного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, або 
копії інших документів». 

4. Перше речення абзацу четвертого пункту 4 Порядку нарахування та сплати єди-
ного внеску за непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, 
який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого пра-
цівника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. 
№ 164 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 22, ст. 764), викласти в такій редакції: 
«Обчислення єдиного внеску за застраховану особу здійснюється на підставі наказу, 
виданого в установленому порядку платником, за умови подання застрахованою осо-
бою заяви, трудової книжки (у разі наявності) або на підставі відомостей про трудову 
діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страхування з метою підтвердження відсутності трудових 
відносин такої особи з будь-якими роботодавцями.»

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 23 лютого 2022 р. № 149 
Київ

Про внесення змін до умов, тривалості, 
порядку надання та оплати творчих 

відпусток
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток, затвер-

джених постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. № 45 (Офіційний 
вісник України, 1998 р., № 3, ст. 105), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
 від 23 лютого 2022 р. № 149

ЗМІНИ, 
що вносяться до умов, тривалості, порядку надання 

та оплати творчих відпусток
1. У пункті 1:
1) в абзаці першому слово «кандидата» замінити словами «доктора філософії»;
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Творча відпустка для провадження творчої діяльності надається професійним 

творчим працівникам закладів культури.».
2. У пункті 2:
1) у першому реченні абзацу першого слова «кандидата наук» замінити словами 

«доктора філософії»;
2) в абзаці третьому слово «кандидата» замінити словами «доктора філософії»;
3) доповнити пункт абзацами такого змісту:
«Творча відпустка для провадження творчої діяльності надається професійним 

творчим працівникам закладів культури для підготовки та участі в мистецьких кон-
курсах, гастрольних заходах та інших культурно-мистецьких проектах.

Тривалість творчої відпустки для провадження творчої діяльності, наданої профе-
сійному творчому працівнику протягом одного календарного року, не може переви-
щувати 90 календарних днів.

Творча відпустка для провадження творчої діяльності надається на підставі заяви 
працівника та за погодженням з керівником закладу культури.».

3. У пункті 5:
1) перше речення викласти в такій редакції: «На час творчих відпусток для закін-

чення дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії і доктора наук, 
для написання підручника, а також монографії, довідника тощо за працівниками збе-
рігається місце роботи (посада) та заробітна плата.»;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Творча відпустка для провадження творчої діяльності надається без збережен-

ня заробітної плати.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 23 лютого 2022 р. № 150 
Київ

Про затвердження Порядку надання 
медичної допомоги в закладах охорони 
здоров’я Міністерства оборони, Служби 
безпеки, Служби зовнішньої розвідки, 

Державної служби спеціального зв’язку  
та захисту інформації, Міністерства 

внутрішніх справ, інших центральних органів 
виконавчої влади, які відповідно до закону 

здійснюють керівництво військовими 
формуваннями, особам, визначеним 

пунктами 7, 11—14 частини другої статті 7 
Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»
Відповідно до пункту 121 частини першої статті 13 Закону України «Про ста-

тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Кабінет Міністрів України  
ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я Мі-
ністерства оборони, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної служ-
би спеціального зв’язку та захисту інформації, Міністерства внутрішніх справ, інших 
центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керів-
ництво військовими формуваннями, особам, визначеним пунктами 7, 11—14 части-
ни другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціально-
го захисту», що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 лютого 2022 р. № 150

ПОРЯДОК 
надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я  

Міністерства оборони, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки,  
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Міністерства 

внутрішніх справ, інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до 
закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, особам, визначеним 
пунктами 7, 11—14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» 
1. Цей Порядок визначає механізм надання медичної допомоги в закладах охоро-

ни здоров’я Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держспецзв’язку, МВС, 
інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють 
керівництво військовими формуваннями (далі — відомчі заклади охорони здоров’я), 
особам, яким встановлено статус особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до 
пунктів 7, 11—14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» (далі — отримувачі послуг).

Надання медичної допомоги у відомчих закладах охорони здоров’я здійснюється, 
зокрема, з використанням Електронної системи охорони здоров’я.

2. Медична допомога надається без оплати такої допомоги з боку отримувача по-
слуг у відомчих закладах охорони здоров’я, в яких отримувачі послуг перебували на 

обліку на момент звільнення або проходження військової служби, служби в поліції 
та які є резервістами, військовозобов’язаними або такими, що раніше перебували на 
військовому обліку та були виключені з нього відповідно до законодавства.

3. Отримувачам послуг, зазначеним у пунктах 13 і 14 частини другої статті 7 За-
кону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», медична 
допомога надається без оплати такої допомоги з боку отримувача послуг у відомчих 
закладах охорони здоров’я за зареєстрованим місцем проживання отримувача по-
слуг, а для отримувачів послуг з числа внутрішньо переміщених осіб — за фактич-
ним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо пере-
міщеної особи. При цьому отримувач послуг має право обрати відомчий заклад охо-
рони здоров’я одного органу.

4. Медичне забезпечення отримувачів послуг організовується і проводиться ві-
домчими закладами охорони здоров’я згідно з наявною в них матеріально-тех-
нічною базою для проведення діагностики та лікування відповідно до законодав-
ства про охорону здоров’я, системи стандартів у сфері охорони здоров’я, клініч-
них протоколів після зарахування на медичний облік до зазначених закладів. Від-
мітка про зарахування отримувача послуг на медичний облік до відомчих за-
кладів охорони здоров’я робиться в формі первинної облікової документації  
№ 025/о «Медична карта амбулаторного хворого №___ «, затвердженої МОЗ.

5. Медична допомога надається відомчими закладами охорони здоров’я за на-
правленням амбулаторно-поліклінічних (поліклінічних) закладів охорони здоров’я 
відповідних органів, а у разі відсутності таких — за направленням лікаря, який надає 
первинну медичну допомогу і про вибір якого отримувачем послуг подана відповід-
на декларація згідно із законодавством, чи іншого лікуючого лікаря отримувача по-
слуг, який приймає рішення про направлення, на підставі виписки із медичної карти 
амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою первинної облікової документа-
ції № 027/о, затвердженої МОЗ.

6. Екстрена медична допомога отримувачам послуг у відомчих закладах охорони 
здоров’я надається відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу».

7. Медична допомога надається відомчими закладами охорони здоров’я за наяв-
ності в отримувача послуг паспорта громадянина України, посвідчення особи з ін-
валідністю внаслідок війни, яке видане на підставі пунктів 7, 11—14 частини другої 
статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
пенсійного посвідчення, медичної карти амбулаторного хворого; підтвердних доку-
ментів відповідного військового формування або правоохоронного органу, або роз-
відувального органу, або ДПС, Держмитслужби, крім осіб, зазначених у пунктах 13 і 
14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх со-
ціального захисту».

8. Міноборони, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Держспецзв’язку, МВС, інші 
центральні органи виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівни-
цтво військовими формуваннями, забезпечують надання безоплатної медичної допо-
моги отримувачам послуг у відомчих закладах охорони здоров’я за рахунок і у меж-
ах затверджених для них бюджетних призначень.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 23 лютого 2022 р. № 151 
Київ

Про внесення змін до Порядку здобуття 
освітньо-творчого ступеня доктора 

мистецтва та навчання  
в асистентурі-стажуванні

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та 

навчання в асистентурі-стажуванні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 жовтня 2018 р. № 865 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 86,  
ст. 2839; 2020 р., № 17, ст. 670), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 лютого 2022 р. № 151

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку здобуття освітньо-творчого  

ступеня доктора мистецтва та навчання  
в асистентурі-стажуванні

1. Пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:
«Особи, які до введення в дію цього Порядку навчалися в асистентурі-стажуванні 

за кошти державного бюджету, мають право вступати до творчої аспірантури із стро-
ком навчання два роки виключно за кошти фізичних (юридичних) осіб.».

2. У пунктах 15 і 16 слова «рівня вищої освіти магістра» замінити словами «друго-
го (магістерського) рівня вищої освіти».

3. Пункт 17 доповнити абзацом такого змісту:
«Особи, які навчалися в асистентурі-стажуванні до введення в дію цього Поряд-

ку і мають інший документ, ніж передбачений абзацом першим цього пункту, вступа-
ють на навчання до творчої аспірантури шляхом обов’язкового складання творчого 
випробування із спеціальності (в обсязі програми другого (магістерського) рівня ви-
щої освіти з відповідної спеціальності).».

4. У пункті 41: 
1) друге речення абзацу першого викласти в такій редакції: «Рада утворюється для 

проведення разового захисту творчого мистецького проекту.»;
2) перше речення абзацу другого після слів «докторів філософії (кандидатів на-

ук)» доповнити словами «, докторів мистецтва»;
3) абзац десятий виключити;
4) абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
«Близькі особи, коло яких визначено законом, керівника закладу вищої освіти 

мистецького спрямування або його заступника з метою захисту творчого мистець-
кого проекту звертаються до іншого закладу вищої освіти мистецького спрямування 
щодо утворення ради для проведення разового захисту творчого мистецького про-
екту. Порушення зазначеної вимоги є підставою для скасування рішення разової ра-
ди.».

5. Пункт 42 виключити.
6. Абзац перший пункту 48 викласти в такій редакції:
«48. Публічний захист творчого мистецького проекту проводиться на засіданні ра-

ди у вигляді його публічної презентації та відкритої мистецької і наукової дискусії що-
до виконання здобувачем мистецької та дослідницької складових творчого мистець-
кого проекту. Залежно від форми творчого мистецького проекту захист може відбу-
ватися у два етапи (два різні дні). Публічний захист творчого мистецького проекту 
транслюється закладом вищої освіти на його офіційному веб-сайті в режимі реаль-
ного часу. В дискусії беруть участь голова та члени ради, а також за бажанням осо-
би, присутні на засіданні. Під час захисту радою відповідно до законодавства забез-
печується аудіофіксація (запис фонограми) та відеофіксація. Запис (звукозапис, ві-
деозапис) такого засідання ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу 
вищої освіти мистецького спрямування не пізніше наступного робочого дня з дати 
проведення засідання та зберігається на відповідному офіційному веб-сайті не мен-
ше трьох місяців з дати набрання чинності наказом закладу вищої освіти мистецько-
го спрямування про видачу здобувачеві диплома доктора мистецтва.».

7. Пункт 54 викласти в такій редакції:
«54. Після набрання чинності рішенням ради про присудження ступеня доктора 

мистецтва здобувачеві видається диплом доктора мистецтва за формою, затвердже-
ною МОН. Відшкодування витрат на виготовлення бланків диплома доктора мисте-
цтва здійснюється за рахунок коштів осіб, які їх отримують.».

8. Пункт 56 викласти в такій редакції:
«56. На рішення ради про відмову у присудженні ступеня доктора мистецтва здо-

бувач протягом двох місяців з дня набрання чинності зазначеним рішенням може по-
дати апеляцію (оскарження рішення) до закладу вищої освіти мистецького спряму-
вання, де було утворену таку раду.».

9. Пункти 62 — 64 виключити.
10. Пункт 66 викласти в такій редакції:
«66. Звернення фізичних (юридичних) осіб з інформацією про порушення ака-

демічної доброчесності подаються до закладу вищої освіти мистецького спрямуван-
ня, де було утворену раду, якою прийнято рішення про присудження ступеня докто-
ра мистецтва, що оскаржується. 

У разі надходження такого звернення заклад вищої освіти мистецького спряму-
вання утворює комісію з розгляду звернень щодо академічного плагіату (далі — ко-
місія). Комісія утворюється у складі голови та двох членів (одного діяча мистецтв та 
одного науковця) з числа науково-педагогічних працівників, які забезпечують фор-
мування фахових компетентностей за відповідною спеціальністю.

Члени комісії перевіряють факти, наведені у зверненнях, та готують висновок що-
до наявності підстав позбавлення ступеня доктора мистецтва.

Головою та членами комісії не можуть бути члени ради, рішення якої оскаржу-
ється.

Після отримання висновку комісії заклад вищої освіти мистецького спрямування, 
до якого надійшло звернення з інформацією про академічний плагіат, відновлює по-
вноваження ради, рішення якої оскаржується, для розгляду питання щодо позбав-
лення ступеня доктора мистецтва/залишення в силі наказу закладу вищої освіти мис-
тецького спрямування про видачу диплома доктора мистецтва.»
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 26 лютого 2022 р. № 186-р 

Київ

Про передачу майна для потреб  
Збройних Сил

1. Передати необхідне для здійснення заходів із забезпечення національної безпе-
ки і оборони у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та 
цивільного захисту населення в умовах воєнного стану конфісковане майно, майно, 
визнане безхазяйним, майно, за яким не звернувся власник до кінця строку зберіган-
ня (у тому числі майно, визначене у статті 184 Митного кодексу України), що за пра-
вом успадкування чи на інших законних підставах перейшло у власність держави, до 
сфери управління Міністерства оборони, інших центральних органів виконавчої вла-
ди та державних органів, які здійснюють керівництво військовими формуваннями, 
утвореними відповідно до закону, та правоохоронними органами.

2. Міністерству юстиції та Державній митній службі організувати в межах своїх по-
вноважень роботу з передачі майна, визначеного пунктом 1 цього розпорядження.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 лютого 2022 р. № 187-р 
Київ

Про внесення змін до розпорядження 
Кабінету Міністрів України  
від 8 лютого 2021 р. № 102

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2021 р. № 102 
«Про відпуск матеріальних цінностей з державного резерву» зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 26 лютого 2022 р. № 187-р

ЗМІНИ,  
що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 8 лютого 2021 р. № 102 
1. У пункті 3 розпорядження цифри «2021» замінити цифрами «2022».
2. Додаток до розпорядження викласти в такій редакції:

«Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 8 лютого 2021 р. № 102 
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 26 лютого 2022 р. № 187-р)
ПЕРЕЛІК 

матеріальних цінностей державного резерву, що відпускаються   
Міністерству оборони

Найменування 
матеріальних 

цінностей
Одиниця ви-

міру
Підлягає  
відпуску

Ціна за одини-
цю з урахуван-
ням податку на 

додану вартість, 
гривень

Вартість з урахуван-
ням податку на дода-
ну вартість, гривень

Пальне  
дизельне тонн 6 386,863 41 409,84 264 479 000».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 лютого 2022 р. № 188-р 
Київ

Про тимчасове закриття деяких пунктів 
пропуску через державний кордон та пунктів 

контролю
1. У зв’язку із військовою агресією з боку Російської Федерації та введенням 

воєнного стану на території України тимчасово закрити з 00 год. 00 хв. 28 лютого  
2022 р. пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю за переліком 
згідно з додатком.

2. Міністерству закордонних справ довести до відома дипломатичних представ-
ництв іноземних держав в Україні, а також дипломатичних представництв і консуль-
ських установ України інформацію про тимчасове закриття пунктів пропуску через 
державний кордон та пунктів контролю, які зазначені у додатку до цього розпоря-
дження.

3. Голові Державної прикордонної служби забезпечити можливість пропуску гро-
мадян України, які в’їжджають на територію України.

4. Адміністрації Державної прикордонної служби після усунення обставин, що 
призвели до тимчасового закриття пунктів пропуску через державний кордон та 
пунктів контролю, внести на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо від-
новлення їх діяльності.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26 лютого 2022 р. № 188-р

ПЕРЕЛІК 
пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю,  

які підлягають тимчасовому закриттю

Іденти-
фікацій-

ний  
номер

Назва пункту 
пропуску

Вид
 сполучення

Характер  
перевезень

Категорія 
пункту  

пропуску
Місце  

розташування

441000 Мілове автомобіль-
ний

вантажний
пасажирський

міждержав-
ний

Луганська  
область,

Міловський 
район

441400 Лантратівка залізничний вантажний
пасажирський

міжнарод-
ний

Луганська  
область,

Троїцький  
район

631000 Одноробівка залізничний вантажний
пасажирський

міждержав-
ний

Харківська  
область,

Золочівський 
район

630300 Тополі залізничний вантажний
пасажирський

міжнарод-
ний

Харківська  
область,

Двурічанський 
район

630700 Вовчанськ залізничний вантажний
пасажирський

міждержав-
ний

Харківська  
область,

Вовчанський 
район

630701 Куп’янськ Вуз-
ловий (пункт 
контролю)

залізничний пасажирський міжнарод-
ний

Харківська  
область,

Куп’янський 
район

630702 Куп’янськ Сор-
тувальний 

(пункт  
контролю)

залізничний вантажний міжнарод-
ний

Харківська  
область,

Куп’янський 
район

630800 Гоптівка автомобіль-
ний

вантажний
пасажирський

міжнарод-
ний

Харківська  
область,

Дергачівський 
район

630900 Козача Лопань залізничний вантажний
пасажирський

міжнарод-
ний

Харківська  
область,

Дергачівський 
район

630901 Харків-Па-
сажирський 

(пункт  
контролю)

залізничний пасажирський міжнарод-
ний

Харківська  
область,

Харківський 
район

630902 Харків-Сор-
тувальний 

(пункт  
контролю)

залізничний вантажний міжнарод-
ний

Харківська  
область,

Харківський 
район

590200 Пушкарне залізничний вантажний
пасажирський

міждержав-
ний

Сумська  
область,

Краснопіль-
ський район

590400 Юнаківка автомобіль-
ний

вантажний
пасажирський

міжнарод-
ний

Сумська  
область,

Сумський  
район

590500 Волфіне залізничний вантажний
пасажирський

міждержав-
ний

Сумська  
область,

Білопільський 
район

590903 Ворожба 
(пункт  

контролю)

залізничний вантажний
пасажирський

міжнарод-
ний

Сумська  
область,

Білопільський 
район

590800 Бачівськ автомобіль-
ний

вантажний
пасажирський

міжнарод-
ний

Сумська  
область,

Глухівський 
район

590900 Зернове залізничний вантажний
пасажирський

міжнарод-
ний

Сумська  
область,

Середино- 
Будський  

район
590901 Конотоп 

(пункт  
контролю)

залізничний вантажний
пасажирський

міжнарод-
ний

Сумська  
область,

Конотопський 
район

590902 Хутір Ми-
хайлівський 

(пункт  
контролю)

залізничний вантажний
пасажирський

міжнарод-
ний

Сумська  
область,

Ямпільський 
район

740300 Сеньківка автомобіль-
ний

вантажний
пасажирський

міжнарод-
ний

Чернігівська 
область,

Городнянський 
район

740400 Сеньківка автомобіль-
ний

вантажний
пасажирський

міжнарод-
ний

Чернігівська 
область,

Городнянський 
район

051200 Велика  
Кісниця

автомобіль-
ний

пасажирський
вантажний

міждержав-
ний   

Вінницька  
область,

Ямпільський 
район

051300 Грабарівка автомобіль-
ний

пасажирський місцевий Вінницька  
область,

Піщанський 
район

051400 Болган автомобіль-
ний

пасажирський
вантажний

міжнарод-
ний   

Вінницька  
область,

Піщанський 
район

051500 Студена автомобіль-
ний

пасажирський місцевий Вінницька  
область,

Піщанський 
район

510300 Олексіївка автомобіль-
ний

пасажирський
вантажний

міждержав-
ний 

Одеська  
область,

Кодимський 
район

510600 Слобідка залізничний пасажирський
вантажний

міжнарод-
ний   

Одеська  
область,

Кодимський 
район

510400 Шершенці автомобіль-
ний

пасажирський місцевий Одеська  
область, 

Кодимський 
район

510800 Домниця автомобіль-
ний

пасажирський місцевий Одеська  
область,

Подільський 
район

510700 Тимкове автомобіль-
ний

пасажирський
вантажний

міждержав-
ний   

Одеська об-
ласть,

Кодимський 
район

510900 Станіславка автомобіль-
ний

пасажирський
вантажний

міждержав-
ний   

Одеська  
область,

Подільський 
район

511000 Федосіївка автомобіль-
ний

пасажирський місцевий  Одеська  
область,

Окнянський 
район

511200 Дубове автомобіль-
ний

пасажирський місцевий Одеська  
область,

Окнянський 
район

511300 Платонове автомобіль-
ний

пасажирський
вантажний

міжнарод-
ний   

Одеська  
область,

Окнянський 
район

511400 Йосипівка автомобіль-
ний

пасажирський
вантажний

міждержав-
ний   

Одеська  
область,

Захарів-ський 
район

511500 Павлівка автомобіль-
ний

пасажирський місцевий Одеська  
область,

Захарівський 
район

511600 Великоплось-
ке

автомобіль-
ний

пасажирський
вантажний

міждержав-
ний   

Одеська  
область,

Великомихай-
лівський район

511700 Слов’я-
носербка

автомобіль-
ний

пасажирський
вантажний

міждержав-
ний   

Одеська  
область,

Великомихай-
лівський район

511800 Гребеники автомобіль-
ний

пасажирський місцевий  Одеська  
область,

Великомихай-
лівський район

511900 Розалівка автомобіль-
ний

пасажирський місцевий  Одеська  
область,

Роздільнян-
ський район

512000 Кучурган автомобіль-
ний

пасажирський
вантажний

міжнарод-
ний   

Одеська  
область,

Роздільнян-
ський район

512100 Кучурган залізничний пасажирський
вантажний

міжнарод-
ний   

Одеська  
область,

Роздільнян-
ський район

512200 Градинці автомобіль-
ний

пасажирський
вантажний

міждержав-
ний   

Одеська  
область,

Біляївський 
район

510100 Одеса повітряний пасажирський
вантажний

міжнарод-
ний   

Одеська  
область,
м. Одеса

514700 Лиманське повітряний пасажирський
вантажний

міжнарод-
ний   

Одеська  
область,

Роздільнян-
ський район

480100 Миколаїв повітряний пасажирський
вантажний

міжнарод-
ний   

Миколаївська 
область,

м. Миколаїв
514600 Кульбакіне повітряний для проведен-

ня ремонтних 
робіт і техніч-
ного обслуго-

вування   
літаків 

міжнарод-
ний

Миколаївська 
область 

650400 Херсон повітряний пасажирський
вантажний

міжнарод-
ний   

Херсонська  
область, 

м. Херсон
230100 Запоріжжя повітряний пасажирський

вантажний
міжнарод-

ний   
Запорізька  

область, 
м. Запоріжжя

140800 Маріуполь повітряний пасажирський
вантажний

міжнарод-
ний   

Донецька  
область,

м. Маріуполь
630100 Харків повітряний пасажирський

вантажний
міжнарод-

ний   
Харківська об-

ласть, 
м. Харків

120100 Дніпро повітряний пасажирський
вантажний

міжнарод-
ний   

Дніпропетров-
ська область, 

м. Дніпро
120200 Кривий Ріг повітряний пасажирський

вантажний
міжнарод-

ний   
Дніпропетров-
ська область,
м. Кривий Ріг

591200 Суми повітряний пасажирський міжнарод-
ний 
  

Сумська  
область,
м. Суми

320100 Бориспіль повітряний пасажирський
вантажний

міжнарод-
ний   

Київська  
область, 

м. Бориспіль
320101 Бориспіль 

(пункт  
контролю)

повітряний пасажирський 
вантажний

міжнарод-
ний (за за-

явкою)  

Київська  
область, 

м. Бориспіль
320200 Гостомель повітряний вантажний міжнарод-

ний   
Київська  
область, 

Ірпінський  
район

800100 Київ (Жуляни) повітряний пасажирський
вантажний

міжнарод-
ний   

м. Київ, 
Солом’янський 

район
710100 Черкаси повітряний пасажирський

вантажний
міжнарод-

ний 
Черкаська  
область,

м. Черкаси
360100 Полтава повітряний пасажирський

вантажний
міжнарод-

ний 
  

Полтавська  
область,

м. Полтава
631300 Сокольники повітряний для перемі-

щення літаків 
власного ви-

робництва

міжнарод-
ний 

Харківська  
область,
м. Харків

740500 Щорс залізничний міжнародний 
цілодобовий

вантажний
пасажир-

ський

Чернігівська
Щорський

740501 Хоробичі
(пункт  

контролю)

залізничний міжнародний 
цілодобовий

вантажний
пасажир-

ський

Чернігівська
Городнянський

740600 Горностаївка залізничний міжнародний 
цілодобовий

вантажний
пасажир-

ський

Чернігівська
Ріпкинський

740601 Чернігів
(пункт  

контролю)

залізничний міжнародний 
цілодобовий

вантажний 
пасажир-

ський

Чернігівська
Чернігівський

740700 Нові
Яриловичі

автомобіль-
ний

міжнародний 
цілодобовий

вантажний
пасажир-

ський

Чернігівська
Ріпкинський

740800 Неданчичі залізничний міжнародний 
місцевий ціло-

добовий

вантажний
пасажир-

ський

Чернігівська
Ріпкинський

740900 Славутич автомобіль-
ний

міжнародний 
цілодобовий

вантажний
пасажир-

ський

Чернігівська
Чернігівський

320300 Вільча автомобіль-
ний

міждержавний
місцевий 

цілодобовий

Київська
Поліський

вантажний
пасажирський

180300 Виступовичі залізничній міжнародний 
цілодобовий

вантажний
пасажир-

ський

Житомирська
Овруцький

180202 Овруч
(пункт  

контролю)

залізничний міжнародний 
цілодобовий

вантажний, 
пасажир-

ський

Житомирська
Овруцький

180201 Коростень
(пункт  

контролю)

залізничний міжнародний 
цілодобовий

вантажний, 
пасажир-

ський

Житомирська
Овруцький

180300 Виступовичі автомобіль-
ний

міжнародний 
цілодобовий

вантажний, 
пасажир-

ський

Житомирська
Овруцький

560400 Удрицьк залізничний міжнародний 
цілодобовий

вантажний
пасажир-

ський

Рівненська
Дубровицький

560401 Сарни
(пункт  

контролю)

залізничний міжнародний 
цілодобовий

пасажир-
ський

Рівненська
Сарнинський

070100 Дольськ автомобіль-
ний

міжнародний 
цілодобовий

вантажний
пасажир-

ський

Волинська
Любешівський

070400 Доманове автомобіль-
ний

міжнародний 
цілодобовий

вантажний
пасажир-

ський

Волинська
Рантнівський

070600 Заболоття залізничний міжнародний 
цілодобовий

вантажний
пасажир-

ський

Волинська
Ратнівський

070602 Ковель
(пункт  

контролю)

залізничний міжнародний 
цілодобовий

вантажний Волинська
Ковельський

СПРАВА «БІЛИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF BILYY v. UKRAINE)

(Заяви № 11356/17 та №45420/19)
Стислий виклад рішення від 13 січня 2022 року

Заявник тримався під вартою у Державній установі «Київський слідчий ізолятор».
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-

жився за статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод  
(далі — Конвенція) на неналежні умови тримання його під вартою та відсутність у на-
ціональному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим. 
Заявник також висував інші скарги за Конвенцією.

Розглянувши скарги заявника за статтями 3 та 13 Конвенції, Європейський суд на-
гадав, що під час встановлення, чи є умови тримання такими, «що принижують гід-
ність» у розумінні статті 3 Конвенції, серйозний брак простору у в’язничних каме-
рах вважається дуже впливовим чинником та може становити порушення як сам со-
бою, так і в сукупності з іншими недоліками. Посилаючись на свою попередню прак-
тику, Європейський суд дійшов висновку, що умови тримання заявника під вартою 
були неналежними, і заявник не мав у своєму розпорядженні ефективного засобу 
юридичного захисту у зв’язку з його скаргами, та констатував порушення статей 3 
та 13 Конвенції.

Стосовно поданих скарг, які також порушували питання за Конвенцією з огляду на 
відповідну усталену практику, Європейський суд, беручи до уваги всі наявні у нього 
матеріали, дійшов висновку, що ці скарги також свідчать про порушення Конвенції в 
контексті його висновків у рішенні «Харченко проти України» і констатував порушен-
ня пунктів 3, 4 та 5 статті 5 Конвенції.

Інші скарги були визнані неприйнятними та відхилені Європейським судом.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує прийнятними скарги на неналежні умови тримання під вартою, від-

сутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту та 
інші скарги за усталеною практикою Суду, як зазначено в таблиці у додатку, а решту 
скарг у заяві № 11356/17 — неприйнятними;

3. Постановляє, що ці заяви 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 заявнику суму, 

зазначену у таблиці в додатку; ця сума має бути конвертована в національну валюту 
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначену суму 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 щодо справедливої сатисфакції у заяві 
№ 11356/17». 

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 лютого 2022 р. № 169-р 
Київ

Про затвердження плану заходів  
з підтримки легкої промисловості України на 2022—2024 роки 

1. Затвердити план заходів з підтримки легкої промисловості України на 2022—2024 роки, що додається.
2. Центральним органам виконавчої влади подавати щороку до 1 березня Міністерству економіки інформацію про стан ви-

конання плану заходів, зазначеного у пункті 1 цього розпорядження, для її узагальнення та подання у місячний строк Кабінето-
ві Міністрів України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 16 лютого 2022 р. № 169-р

ПЛАН  
заходів з підтримки легкої промисловості України на 2022—2024 роки

Найменування заходу Строк виконання Очікувані результати Відповідальні  
за виконання

1. Супроводження у Верховній Раді України 
проекту Закону України «Про внесення змін 
до розділу XX «Перехідні положення» По-
даткового кодексу України щодо стимулю-
вання цифровізації та інвестиційної прива-
бливості підприємств легкої промисловос-
ті» (реєстраційний номер 2508)

до ратифікації Угоди про 
вільну торгівлю між Уря-

дом України та Урядом Ту-
рецької Республіки

підтримка та розвиток діючих 
підприємств текстильної та лег-
кої промисловості (КВЕД 13—15) 
шляхом тимчасового строком на 
10 років звільнення від сплати по-
датку на додану вартість на ім-
порт обладнання за кодами згід-
но з УКТЗЕД 8444—8449, 8451—
8453, яке не виробляється в Укра-
їні, та спрямування податку на 
прибуток підприємств  
(КВЕД 13—15) на розвиток, циф-
ровізацію, модернізацію виробни-
цтва і підвищення заробітної пла-
ти працівників

Мінекономіки 
Мінфін

2. Поширення вимог щодо частки локаліза-
ції для публічних закупівель продукції лег-
кої промисловості

до ратифікації Угоди про 
вільну торгівлю між Уря-

дом України та Урядом Ту-
рецької Республіки

розроблення проекту норматив-
но-правового акта щодо розши-
рення переліку товарів, до яких 
застосовується положення пункту 
61 розділу Х «Прикінцеві та пере-
хідні положення» Закону України 
«Про публічні закупівлі»

Мінекономіки

3. Опрацювання питання щодо визначення 
механізму на основі державної портфельної 
гарантії на кредити для модернізації вироб-
ництв підприємств (КВЕД 13—15)  у 2022 
році на суму 1 млрд. гривень,  
у 2023 році — 3 млрд. гривень,  
у 2024 році —  5 млрд. гривень

грудень 2022 р. підвищення рівня конкуренто-
спроможності українських вироб-
ників (КВЕД 13—15) шляхом капі-
тальних інвестицій у модернізацію 
основних засобів

Мінекономіки 
Мінфін 

4. Опрацювання питання щодо отриман-
ня ліміту на фінансування імпорту в Україну 
устаткування для текстильної та легкої про-
мисловості іноземного виробництва у екс-
портно-кредитних агентствах країн-вироб-
ників (КВЕД 13—15) на суму 1 млрд. дола-
рів США на 2023—2024 роки 

—»— розширення існуючих та ство-
рення нових виробництв за раху-
нок імпорту високоякісного сучас-
ного обладнання з низькими ви-
робничими витратами та високою 
якістю готової продукції для під-
вищення рівня конкурентоспро-
можності підприємств текстиль-
ної промисловості України

—»—

5. Розроблення спільної програми креди-
тування експорту продукції текстильної та 
легкої промисловості (КВЕД 13—15) Екс-
портно-кредитного агентства та комер-
ційних банків у 2022 році на загальну су-
му покриття  2 млрд. гривень, у 2023 році 
— 6 млрд. гривень, у 2024 році — 12 млрд. 
гривень

2022—2024 роки збільшення обсягів експорту укра-
їнської продукції текстильної та 
легкої промисловості (КВЕД 13—
15) за рахунок доступу до експорт-
ного фінансування (забезпечення 
кредиту експортною страховкою 
від Експортно-кредитного агент-
ства), створення умов для експор-
ту продукції для виробників з об-
меженим доступом до обігових ко-
штів та залучення до експорту ви-
робів текстильної та легкої про-
мисловості (КВЕД 13—15) більш 
широкого переліку виробників

—»—

6. Ухвалення комплексного плану заходів 
щодо детінізації товарообігу виробів тек-
стильної та легкої промисловості (КВЕД 13—
15), у тому числі товарів, що були у викорис-
танні («секонд-хенд»),  за кодом згідно з  
УКТЗЕД 6309 (включаючи завершення впро-
вадження реєстраторів розрахункових опе-
рацій  для фізичних осіб — підприємців)

2022—2024 роки поступове зменшення тіньового 
товарообігу текстильних виробів 
(включаючи роздрібну торгівлю, 
виробництво та імпорт) 

Мінекономіки 

7. Запровадження пілотної програми під-
тримки купівельної спроможності україн-
ських домогосподарств під час купівлі про-
дукції вітчизняних підприємств текстильної 
та легкої промисловості (КВЕД 13—15)

—»— стимулювання реалізації виробів 
легкої промисловості вітчизняно-
го виробництва на внутрішньому 
ринку за рахунок підвищення рів-
ня платоспроможності окремих 
домогосподарств (як засіб дер-
жавної підтримки)

Мінекономіки 
Мінцифри

8. Забезпечення участі підприємств тек-
стильної та легкої промисловості (КВЕД 
13—15) у міжнародних торговельних ви-
ставках та у складі українських торго-
вельних делегацій до держав — учас-
ниць Регіональної конвенції про пан-євро-
середземноморські преференційні правила 
походження у 2022 році на загальну суму 
10 млн. гривень, у 2023 році — 20 млн. гри-
вень, у 2024 році — 30 млн. гривень

—»— збільшення обсягу експорту гото-
вої продукції текстильної промис-
ловості до держав — учасниць Ре-
гіональної конвенції про пан-євро-
середземноморські преференцій-
ні правила походження на рівні 
більш як 35 відсотків  щороку про-
тягом трьох років та обсягу надан-
ня послуг з переробки текстильної 
сировини у готову продукцію укра-
їнськими товаровиробниками за-
мовникам з ЄС, Європейської асо-
ціації вільної торгівлі  та Сполуче-
ного Королівства Великої Британії 
та Північної Ірландії

Мінекономіки 
Торгово-промислова 
палата (за згодою)

9. Ефективне використання коштів дер-
жавного бюджету у сфері підготовки та пе-
репідготовки кадрів для легкої промисло-
вості; пріоритетне упровадження і фінан-
сування дуальної професійної освіти з од-
ночасним скороченням теоретичного стро-
ку навчання

2022—2024 роки підвищення якості практичної під-
готовки робітничих кадрів для 
легкої промисловості відповідно 
до потреб ринку праці, забезпе-
чення адресного працевлаштуван-
ня працівників, підвищення про-
дуктивності праці та збільшення 
пропозиції на ринку праці

Мінекономіки 
Мінфін 

Мінсоцполітики 

10. Запровадження програми державної 
підтримки легкої промисловості шляхом 
надання з державного бюджету компенса-
ції частини вартості обладнання, що при-
дбається суб’єктами господарювання лег-
кої промисловості для власного виробничо-
го процесу (КВЕД 13—15)

червень 2022 р. розширення існуючих та створення 
нових виробництв за рахунок при-
дбання високоякісного сучасного 
обладнання з низькими виробни-
чими витратами та високою якіс-
тю готової продукції для підвищен-
ня рівня конкурентоспроможності 
підприємств легкої промисловості

Мінекономіки 
Мінфін 

11. Вжиття заходів до здійснення контролю 
за митною вартістю товарів легкої промис-
ловості, що імпортуються до України

2022—2024 роки забезпечення добросовісної кон-
куренції на вітчизняному ринку 
товарів легкої промисловості

Держмитслужба

Прийшла весна красна
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. Якщо на Явдохи кури водички нап’ються,  то на Юрія вівці напасуться

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Останній зимовий місяць та-
ки виявив свій лютий норов. 

США накрив сніговий шторм, 
що спричинив скасування ти-
сячі авіарейсів. Японію завали-
ло рекордними за останні 80 ро-
ків заметами до 1,5 метра. Руй-
нівний циклон «Бацірай» завдав 
непоправної шкоди посівам ри-
су, плантаціям фруктових де-
рев і овочів на Мадагаскарі. На 
Гаїті зливи спричинили небу-
валу повінь, що затопила тисячі 
будівель. Гватемалу сколихнув 
потужний землетрус ампліту-
дою 6,2 бала. Руйнівний буревій 
пронісся над Північною Євро-
пою. Мільйонних збитків завда-
но  Англії, Німеччині, Нідерлан-
дам, Шотландії.

В Україні лютий традицій-
но позбиткувався буревіями та 
снігопадами лише в західних 
областях.  Цьогорічна зима не 
дошкуляла нам морозами. Пе-
режили ми її хоч у тривогах, 
але без особливих ускладнень. 
Прийшла весна красна!

За прогнозами професійних 
і народних синоптиків, погода у 
березні буде мінливою, здебіль-
шого прохолодною. Істотного 
стабільного підвищення темпе-
ратури слід очікувати у квітні. 
Згадаймо, що на Стрітення Гос-
поднє (15 лютого) день був те-
плим, сонячним. Сподіватиме-
мося, що пов’язана з цим дав-
ня прикмета збудеться, і влітку 
гарно вродять зернові та плідно 
роїтимуться бджоли.

За народним календарем, 1 
березня «Бог родючості Ярило 
бере зиму на вила». Старі люди 
вважають, що першоберезне-
ве сонце дає життєдайну силу 
виносити дитину, а теплий ві-
тер провістить погоже врожай-
не літо. «Весняний день рік го-
дує», — стверджує прислів’я. 
Тож березень для трудівників 
села — пора активної підготов-
ки до весняно-польових робіт. 
Немає в цьому місяці великих 
престольних свят. Починаєть-
ся Великий піст, що триватиме 
до Великодня. Обмеження цьо-
го посту дуже жорсткі, оскіль-
ки стосуються вживання страв, 
напоїв, будь-яких розваг, навіть 
статевих взаємин. Упродовж 
посту традиційно слід  вжива-
ти галушки, пироги із квасолею, 
горохом, вареники з картоплею 
чи капустою, фруктові узвари. 
Обрядова страва — кваша. Го-
тують її з гречаного борошна. 
Спочатку  його замочують і під-
солоджують. Коли суміш забро-
дить, починають варити. Охо-
лоджену і приправлену олією, 
споживають. 

Неперехідні березневі релі-
гійні свята, на які старі люди 
спостерігають за станом пого-
ди і складають прогнози на май-
бутнє, такі: Віднайдення голо-
ви Іоанна Предтечі (9), Євдокії. 
Явдохи Плющихи (14), Сороки. 
Свято Сорока Святих (22), Те-
плого Олекси (30). 

На Іоанна Предтечі поля ще 
вкриті сніговою ковдрою. Тіль-
ки де-не-де на прогрітих со-
нечком пагорбах з’являються 

перші проталини. Саме в цей 
час уже можна почути перші 
дзвінкоголосі співи жайворон-
ків. Це перша звістка, що почи-
нається повернення  з вирію до 
рідних місць перелітних птахів. 
Через якийсь час з’являються 

граки. За ними — журавлі, гуси, 
лелеки. З ранку до вечора лунає 
вуркотіння голубів, невгамов-
не цвірінькання горобчиків і ра-
дісні заклики синичок: «Покинь 
сани, бери віз!» Весна іде, красу 
несе, і цій красі радіє все! 

Якщо журавлі, гуси, леле-
ки, повертаючись із вирію, ле-
тять високо, влітку буде ще-
дрий урожай збіжжя, садовини 
та городини.

Наші прадіди до ХV століття 
відзначали новий рік на Євдо-
кії. Провісниками весни вважа-
ли ластівок. Цих пташок шану-
вали як божих охоронців оселі. 
Батьки застерігали дітей:  «Як-
що хтось візьме в руки ластів-
ку чи її яєчко, у того обличчя 
вкриється ластовинням, а ко-
ли хтось зруйнує гніздечко, то-
го обличчя поб’є віспа».  Цього 
дня талою водою вмивали діток 
— на здоров’я, промивали бо-
лячки у хворих, напували ку-
рей, щоб добре неслися, а корів 
— щоб гарно доїлися. Жінки за-
мовляли пороги, щоб убезпечи-
ти себе від людських пересудів 
і лихого ока. На порозі стояти 
не можна — застоїш добробут, 
що йде в хату. Через поріг нічо-
го не передавайте — це межа, 
що роз’єднує людей.  За давні-
ми спостереженнями, на Явдо-
хи завжди йде дощ або мокрий 
сніг. Погода вдень і вночі холод-
на. «На Явдохи вдень плющить, 
а вночі тріщить», — приказу-
ють старі люди.  А народні си-
ноптики стверджують: «Якщо 
на Явдохи кури води нап’ються, 
то на Юрія (6 травня) вівці на-
пасуться; якщо на Явдохи буде 
сніг з дощем і вітер, — до мокро-
го літа». 

У моєму дитинстві на Сорок 
Святих матуся наділяла ме-
не і сестричок печивом у вигля-
ді жайворонків і ластівок. Із ци-

ми гостинцями ми ходили ві-
тати з настанням весни хре-
щених батьків. Молодь збира-
лася на лужку. У гарну погоду  
до пізнього вечора тривали ве-
селі розваги, танці, лунали об-
рядові пісні-веснянки. Зі свя-
том пов’язано повір’я, що соро-
ка  має покласти на своє гніздо 
40 гілочок, вона цього дня іме-
нинниця. У господарстві не слід 
братися за роботу, щоб не роз-
гнівати Сорок Святих.

Якщо цього дня тепло, соняч-
но — влітку розкошуватимуть 
сіножаті; якщо буде холодно, ві-
тряно — у травні на ґрунті мож-
ливі приморозки, а опадів бу-
де мало. 

Хоч би через які природні ка-
таклізми весна затримувалась 
у дорозі, а Теплий Олекса за-
вжди приносить гарну, стабіль-
ну погоду. Цього дня працюють 
лише пасічники. Вони вистав-
ляють вулики на осоння. Олек-
сій  Бокогрій зводить нанівець 
залишки зими, що подекуди 
з’являються у вигляді корот-
кочасного снігу. Рибалки ствер-
джують, що на Теплого Олекси 
щука залишки льоду  хвостом 
розбиває. У цей час риба трима-
ється берега, де вода збагачена 
киснем. 

Від Теплого Олекси почина-
ється справжня весна. Господа-
рі цього дня на ніч щільно зачи-
няють ворота обійстя, щоб не-
сподівано не повернулася зи-
ма. Доброю ознакою на тривале  
стабільне потепління  буде ак-
тивний вихід  з вуликів на пер-
ший обліт бджіл.

1 березня  — День «Нуль дискримінації»
3 березня — Всесвітній день дикої природи
7 березня  — Початок Великого посту
8 березня  — Міжнародний жіночий день
9 березня   —  Народився Тарас Шевченко (1814—1861), 

український поет, прозаїк, художник, мисли-
тель

12 березня  — День землевпорядника
14 березня  — День українського добровольця
20 березня   —  День працівників житлово-комунального 

господарства і побутового обслуговування 
населення; Міжнародний день щастя

21 березня   —  Міжнародний день боротьби за ліквідацію ра-
сової дискримінації; Всесвітній день людей із 
синдромом Дауна; Міжнародний день лісу; 
Всесвітній день поезії; Міжнародний день На-
вруз

21—27 березня   —  Тиждень солідарності з народами, які бо-
рються проти расизму та расової дискримі-
нації

22 березня  — Всесвітній день водних ресурсів
23 березня  — Всесвітній метеорологічний день
24 березня   —  Всеукраїнський день боротьби із захворю-

ванням на сухоти; Міжнародний день права 
та встановлення істини щодо грубих пору-
шень прав людини та гідності жертв

25 березня   —  День Служби безпеки України; Міжнародний 
день солідарності зі співробітниками, утриму-
ваними під вартою і зниклими безвісти; Між-
народний день пам’яті жертв рабства і тран-
сатлантичної  работоргівлі

26 березня  — День Національної гвардії України
30 березня  — Теплого Олекси

НАШ КАЛЕНДАР
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