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  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про віртуальні активи
Цей Закон регулює правовідносини, що виникають у зв’язку з оборотом віртуаль-

них активів в Україні, визначає права та обов’язки учасників ринку віртуальних акти-
вів, засади державної політики у сфері обороту віртуальних активів.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) віртуальний актив — нематеріальне благо, що є об’єктом цивільних прав, має 

вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. Існування та оборотоз-
датність віртуального активу забезпечується системою забезпечення обороту вірту-
альних активів. Віртуальний актив може посвідчувати майнові права, зокрема права 
вимоги на інші об’єкти цивільних прав;

2) гаманець віртуального активу — програмне забезпечення або програмно-апа-
ратний комплекс, що надає його користувачу інформацію про належні йому вірту-
альні активи та можливість розпоряджатися ними в системі забезпечення обороту 
віртуальних активів за допомогою ключа віртуального активу;

3) забезпечений віртуальний актив — віртуальний актив, що посвідчує майнові 
права, зокрема права вимоги на інші об’єкти цивільних прав;

4) істотна участь — пряме або опосередковане, самостійне або спільно з іншими 
особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або пра-
ва голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи, або незалежна від формаль-
ного володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридич-
ної особи;

5) ключ віртуального активу — набір технічних засобів, реалізованих у системі 
забезпечення обороту віртуальних активів, що надають змогу контролювати вірту-
альний актив;

6) незабезпечений віртуальний актив — віртуальний актив, що не посвідчує жод-
них майнових або немайнових прав;

7) оборот віртуальних активів — усі правовідносини, які стосуються віртуальних 
активів, які виникають між учасниками ринку віртуальних активів, а також між ни-
ми та державою;

8) постачальники послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, — виключ-
но суб’єкти господарювання — юридичні особи, які провадять в інтересах третіх осіб 
один або декілька з таких видів діяльності:

зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів;
обмін віртуальних активів;
переказ віртуальних активів;
надання посередницьких послуг, пов’язаних з віртуальними активами;
9) публічна пропозиція віртуальних активів — пропозиція, звернена до невизна-

ченого кола осіб, про придбання віртуальних активів за ціною та на умовах, визна-
чених такою пропозицією, що здійснюється з урахуванням вимог, встановлених цим 
Законом;

10) ринок віртуальних активів — сукупність учасників ринку віртуальних активів 
та правовідносин між ними щодо обороту віртуальних активів;

11) система забезпечення обороту віртуальних активів — програмний або про-
грамно-апаратний комплекс обміну електронними даними, який забезпечує іденти-
фікацію та оборотоздатність віртуальних активів;

12) учасники ринку віртуальних активів — постачальники послуг, пов’язаних з 
оборотом віртуальних активів, а також будь-які особи, які здійснюють операції з вір-
туальними активами у своїх інтересах.

2. Терміни «структура власності» та «бездоганна ділова репутація» вживаються в 
цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню те-
роризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Термін «валютні цінності» вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в За-
коні України «Про валюту і валютні операції».

Стаття 2. Сфера застосування Закону
1. Цей Закон застосовується до правовідносин, що виникають:
1) у разі постачання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, якщо 

суб’єкти таких правовідносин мають зареєстроване місцезнаходження або постійне 
представництво на території України;

2) у зв’язку з вчиненням правочину, предметом якого є віртуальний актив, якщо 
сторони визначили право України як таке, що підлягає застосуванню до правочину в 
цілому або до окремої його частини;

3) у зв’язку з вчиненням правочину, предметом якого є віртуальний актив, якщо 
обидві сторони правочину є резидентами України;

4) у зв’язку з вчиненням правочину, предметом якого є віртуальний актив, якщо 
особа, яка здійснює операції з віртуальними активами у своїх інтересах (набувач вір-
туального активу), є резидентом України.

2. Якщо до правочину про розпорядження об’єктами цивільних прав, якими забез-
печено віртуальний актив, застосовується право України відповідно до умов догово-
ру або закону, до правовідносин, пов’язаних з оборотом такого віртуального активу, 
також застосовується право України.

3. Цей Закон не застосовується до правовідносин, пов’язаних із випуском, обігом, 
зберіганням і погашенням електронних грошей, а також до правовідносин, що ви-
никають під час емісії, обігу, викупу цінних паперів та виконання зобов’язань за ни-
ми, укладання і виконання деривативних контрактів, заміни сторони деривативних 
контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів на ринках капіталу, 
експлуатації програмних або програмно-апаратних комплексів обміну електронними 
даними, в яких забезпечується здійснення зазначених правовідносин щодо фінансо-
вих інструментів, а також відносини, що виникають під час провадження професійної 
діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

4. У разі запровадження Національним банком України заходів захисту відповід-
но до Закону України «Про валюту і валютні операції» норми цього Закону застосо-
вуються до операцій з обміну віртуальних активів у частині, що не суперечить цим 
заходам захисту.

Стаття 3. Законодавство України про віртуальні активи
1. Законодавство України про віртуальні активи складається з Конституції Украї-

ни, міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою 
України, Цивільного кодексу України, цього Закону, Закону України «Про запобіган-
ня та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фі-
нансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищен-
ня» та інших законів, а також прийнятих на їх виконання нормативно-правових актів.

Розділ II. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ
Стаття 4. Правовий статус віртуальних активів
1. Віртуальні активи є нематеріальними благами, особливості обороту яких визна-

чаються Цивільним кодексом України та цим Законом. Віртуальні активи можуть бу-
ти незабезпеченими або забезпеченими.

2. Незабезпечені віртуальні активи майнових прав не посвідчують.
3. Забезпечені віртуальні активи посвідчують майнові права, зокрема права вимо-

ги на інші об’єкти цивільних прав.
4. Під забезпеченням віртуального активу розуміється посвідчення ним майнових 

прав, зокрема прав вимоги на інші об’єкти цивільних прав. Забезпечення віртуаль-
них активів не є забезпеченням виконання зобов’язання. Під посвідченням майнових 
прав розуміється підтвердження права власника забезпеченого віртуального активу 
вимагати об’єкт забезпечення.

5. Об’єктом забезпечення віртуального активу є інший об’єкт цивільних прав, пра-
ва вимоги на який посвідчує такий віртуальний актив. Об’єкт забезпечення віртуаль-
ного активу визначається правочином, згідно з яким такий віртуальний актив створе-

но. Майнові права, зокрема права вимоги, на об’єкт забезпечення віртуального акти-
ву передаються набувачу такого віртуального активу.

6. Фінансовими віртуальними активами є:
емітований резидентом України забезпечений віртуальний актив, що забезпече-

ний валютними цінностями (далі — ЗВА(ВЦ);
емітований резидентом України забезпечений віртуальний актив, що забезпече-

ний цінним папером або деривативним фінансовим інструментом (далі — ЗВА(ФІ).
7. Віртуальні активи не є засобом платежу на території України та не можуть бути 

предметом обміну на майно (товари), роботи (послуги).
Стаття 5. Створення віртуальних активів, введення віртуальних активів у цивіль-

ний оборот та виведення віртуальних активів із цивільного обороту
1. Моментом створення віртуального активу є момент, з якого перший власник 

отримує можливість володіти, користуватися та розпоряджатися віртуальним акти-
вом у системі забезпечення обороту відповідного віртуального активу, якщо немає 
можливості достовірно встановити інший момент створення віртуального активу, ви-
ходячи з технічних особливостей системи забезпечення обороту віртуальних активів.

2. Оборот віртуального активу починається з моменту його створення та здійсню-
ється до моменту припинення обороту віртуального активу.

3. Оборот на території України ЗВА(ВЦ) здійснюється в порядку, встановленому 
Національним банком України.

4. Оборот на території України віртуальних активів, крім ЗВА(ВЦ), здійснюється в 
порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. Особа, яка несе зобов’язання за забезпеченим віртуальним активом, має забез-
печити припинення обороту віртуального активу, якщо об’єкти цивільних прав, яки-
ми його було забезпечено, ним втрачені або вибули з цивільного обороту з тих чи ін-
ших підстав, а можливість заміни забезпечення такого віртуального активу не перед-
бачена правочином про створення відповідного забезпеченого віртуального активу 
або правочином про відчуження такого віртуального активу.

Стаття 6. Право власності на віртуальний актив, правочини з віртуальними ак-
тивами

1. Право власності на віртуальний актив набувається за фактом створення вірту-
ального активу, вчинення та виконання правочину щодо віртуального активу, на під-
ставі норм закону або рішення суду і засвідчується володінням ключа такого вірту-
ального активу, крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.

2. Умови набуття, умови переходу та обсяг прав на віртуальні активи можуть ви-
ражатися у формі алгоритмів та функцій системи забезпечення обороту віртуальних 
активів, у межах якої здійснюється оборот віртуальних активів.

3. Володілець ключа віртуального активу є власником такого віртуального акти-
ву, крім випадків, якщо:

1) ключ віртуального активу або віртуальний актив знаходиться на зберіганні у 
третьої особи відповідно до умов правочину між зберігачем та власником цього вір-
туального активу;

2) віртуальний актив передано на зберігання будь-якій особі відповідно до закону 
або рішення суду, що набрало законної сили;

3) ключ до віртуального активу набуто особою неправомірно.
4. У разі відсутності рішення суду, яким встановлено інше та яке набрало закон-

ної сили в Україні, вважається, що будь-яка особа, якій віртуальний актив належав у 
минулому, на законних підставах мала та має право власності на цей віртуальний ак-
тив протягом усього строку володіння ключем віртуального активу щодо такого вір-
туального активу.

5. Зміст права власності на віртуальний актив включає право володіти віртуаль-
ним активом, право користуватися віртуальним активом та право розпоряджатися 
віртуальним активом на свій розсуд, якщо це не суперечить закону, зокрема шляхом 
передачі права власності на віртуальний актив.

6. Володіння, користування та розпорядження віртуальним активом фіксується у 
системі забезпечення обороту віртуальних активів.

7. Якщо законом встановлено вимоги щодо форми або істотних умов правочину 
про розпорядження об’єктом забезпечення віртуального активу, такі вимоги підля-
гають виконанню також під час вчинення правочину щодо розпорядження таким вір-
туальним активом.

Стаття 7. Юридичні наслідки розпорядження забезпеченими віртуальними акти-
вами

1. Розпорядження забезпеченим віртуальним активом — це розпорядження май-
новим правом на об’єкт забезпечення цього віртуального активу.

Стаття 8. Обмеження щодо вчинення правочинів з відчуження віртуальних активів. 
Нікчемність правочинів з віртуальними активами

1. На оборот забезпечених віртуальних активів поширюються всі обмеження, що 
застосовуються до обороту об’єктів цивільних прав, якими такі віртуальні активи за-
безпечені.

2. У разі якщо забезпечений віртуальний актив забезпечено об’єктом цивільних 
прав, який знаходиться під приватним чи публічним обтяженням, або забезпечено 
об’єктом цивільних прав, який вилучено з цивільного обороту, відчуження такого вір-
туального активу не дозволяється, а будь-який вчинений правочин щодо відчуження 
такого віртуального активу є нікчемним.

Розділ III. УЧАСНИКИ РИНКУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ
Стаття 9. Права та обов’язки учасників ринку віртуальних активів
1. Учасники ринку віртуальних активів мають право:
1) самостійно обирати контрагента серед учасників ринку віртуальних активів для 

здійснення операцій з віртуальними активами;
2) отримувати від постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних акти-

вів, необхідну, доступну та достовірну інформацію про такого постачальника послуг, 
правила його роботи, вичерпний перелік умов здійснення ним операцій, а також на-
явні можливості захисту своїх прав;

3) на належну якість послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів;
4) відкривати та використовувати для здійснення розрахунків за операціями з вір-

туальними активами рахунки в банках;
5) на судовий та інші способи захисту своїх прав на віртуальні активи з боку дер-

жави та з боку інших учасників ринку віртуальних активів;
6) на захист своїх персональних даних у порядку, передбаченому Законом Украї-

ни «Про захист персональних даних»;
7) самостійно визначати та встановлювати вартість віртуальних активів, за якими 

здійснюються операції з віртуальними активами.
2. Учасники ринку віртуальних активів зобов’язані:
1) добросовісно та на свій ризик здійснювати операції з віртуальними активами;
2) до проведення операцій з віртуальними активами ознайомитися з особливос-

тями функціонування систем забезпечення обороту віртуальних активів, в яких пла-
нується проведення операцій з віртуальними активами;

3) під час здійснення операцій з віртуальними активами дотримуватися вимог 
цього Закону, законів України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення», «Про валюту і валютні операції», між-
народних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, 
інших нормативно-правових актів, що регулюють оборот віртуальних активів.

3. Постачальники послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, за запитом 
інших учасників ринку віртуальних активів зобов’язані надавати необхідну, доступну 
та достовірну інформацію про себе, правила своєї роботи, вичерпний перелік умов 
здійснення операцій, а також про наявні можливості захисту прав користувачів — ін-
ших учасників ринку віртуальних активів. Порядок надання такої інформації визнача-
ється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Постачальником послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, не може 
бути юридична особа:

1) яка зареєстрована відповідно до законодавства держави, визнаної Верховною 
Радою України державою-окупантом або державою-агресором;

2) яка має місцезнаходження на території держави, визнаної Верховною Радою 
України державою-окупантом або державою-агресором;

3) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціар-
ні власники якої є громадянами держави, визнаної Верховною Радою України держа-
вою-окупантом або державою-агресором;

4) яка є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наве-
деному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидента-
ми іноземної держави, визнаної Верховною Радою України державою-окупантом або 
державою-агресором, або діє в їхніх інтересах;

5) кінцеві бенефіціарні власники якої є резидентами іноземної держави, визнаної 
Верховною Радою України державою-окупантом або державою-агресором;

6) учасники (акціонери) якої є кінцевими бенефіціарними власниками резиден-
та іноземної держави, визнаної Верховною Радою України державою-окупантом або 
державою-агресором;

7) яка володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну осо-
бу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної Верховною 
Радою України державою-окупантом або державою-агресором;

8) має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих 
у державах (юрисдикціях), що не виконують чи неналежним чином виконують реко-
мендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з лега-
лізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням 
тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

5. Постачальником послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, може бу-
ти юридична особа:

1) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні 
власники якої мають бездоганну ділову репутацію;

2) яка має сформований статутний капітал у розмірі, встановленому цим Законом, 
та може підтвердити законність отримання коштів, що були направлені на формуван-
ня статутного капіталу юридичної особи;

3) яка відповідає іншим встановленим цим Законом вимогам.
6. Постачальником послуг може бути іноземна юридична особа, яка є учасником 

ринку віртуальних активів, за правом іноземної держави провадить діяльність як по-
стачальник послуг у порядку та на умовах, визначених Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку з урахуванням вимог та обмежень, визначених цим 
Законом.

7. Постачальником послуг, пов’язаних з оборотом ЗВА(ВЦ), може бути лише фі-
нансова установа.

Стаття 10. Послуги із зберігання або адміністрування віртуальних активів чи клю-
чів віртуальних активів

1. Послугами із зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів вір-
туальних активів є забезпечення збереження віртуальних активів чи ключів вірту-
альних активів з можливістю самостійно здійснювати переміщення таких віртуаль-
них активів в інтересах та за дорученням третіх осіб. Надавач послуг із зберігання 
або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів здійснює пе-
реміщення таких віртуальних активів виключно за умови, що таке переміщення здій-
снюється відповідно до вказівок власника віртуального активу та прямо передбаче-
но відповідним договором з власником віртуального активу щодо його зберігання 
або адміністрування.

Розмір статутного капіталу для резидентів України — постачальників послуг із 
зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів 
має становити не менше 70 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Розмір статутного капіталу для нерезидентів України — постачальників послуг із збе-
рігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів має 
становити не менше 350 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Не вважається зберіганням або адмініструванням віртуальних активів чи ключів 
віртуальних активів діяльність, яка не надає зберігачу можливості самостійно здій-
снювати переміщення таких віртуальних активів в інтересах та за дорученням тре-
тіх осіб.

3. На договори про надання послуг із зберігання або адміністрування віртуаль-
них активів чи ключів віртуальних активів поширюються положення Цивільного ко-
дексу України щодо договорів про зберігання з урахуванням особливостей, встанов-
лених цим Законом.

Стаття 11. Послуги з обміну віртуальних активів
1. Послугами з обміну віртуальних активів є діяльність, пов’язана з обміном вір-

туальних активів на інші віртуальні активи та валютні цінності, що здійснюється для 
третіх осіб та/або за дорученням та в інтересах третіх осіб.

Розмір статутного капіталу для резидентів України — постачальників послуг з об-
міну віртуальних активів має становити не менше 35 тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян. Розмір статутного капіталу для нерезидентів України — по-
стачальників послуг з обміну віртуальних активів має становити не менше 175 тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Постачальники послуг з обміну віртуальних активів мають право надавати по-
слуги з обміну віртуальних активів виключно на інші віртуальні активи або на націо-
нальну валюту (гривню), а у випадках, визначених Національним банком України, — 
на інші валютні цінності.

Стаття 12. Послуги з переказу віртуальних активів
1. Послугами з переказу віртуальних активів є переміщення віртуальних активів 

в інтересах третіх осіб з гаманця віртуальних активів третіх осіб на гаманці віртуаль-
них активів інших осіб.

Розмір статутного капіталу для резидентів України — постачальників послуг з пе-
реказу віртуальних активів має становити не менше 35 тисяч неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян. Розмір статутного капіталу для нерезидентів України — 
постачальників послуг з переказу віртуальних активів має становити не менше 175 
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Наданням послуги з переказу віртуальних активів не вважається будь-яка су-
путня діяльність, пов’язана із забезпеченням процесу чи частини процесу переказу, 
якщо постачальник таких послуг не може безпосередньо впливати, приймати рішен-
ня та контролювати здійснення переказу віртуальних активів.

Стаття 13. Посередницькі послуги, пов’язані з віртуальними активами
1. Посередницькими послугами, пов’язаними з віртуальними активами, є вчинен-

ня правочинів щодо віртуальних активів (у тому числі щодо здійснення публічної про-
позиції віртуальних активів) в інтересах третіх осіб.

Розмір статутного капіталу для резидентів України — постачальників посеред-
ницьких послуг, пов’язаних з віртуальними активами, має становити не менше 35 ти-
сяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Розмір статутного капіталу для 
нерезидентів України — постачальників посередницьких послуг, пов’язаних з вірту-
альними активами, має становити не менше 175 тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян.

2. Надавач посередницьких послуг, пов’язаних з віртуальними активами, має пра-
во вчиняти правочини з віртуальними активами (у тому числі щодо здійснення пу-
блічної пропозиції віртуальних активів) в інтересах третіх осіб, від свого імені та від 
імені третіх осіб за дорученням інших осіб та за їхній рахунок.

Розділ IV. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБОРОТУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ
Стаття 14. Загальні принципи державного регулювання обороту віртуальних ак-

тивів
1. Загальними принципами державного регулювання обороту віртуальних акти-

вів є:
1) доцільність — обґрунтована необхідність державного регулювання окремих 

правовідносин з метою вирішення існуючої проблеми;
2) адекватність — відповідність форм та рівня державного регулювання право-

відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням 
усіх прийнятних альтернатив;

3) ефективність — забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта 
максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних 
витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

4) збалансованість — забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів 
суб’єктів господарювання, громадян та держави;
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ДОКУМЕНТИ

ОГОЛОШЕННЯ

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвину-

вальний акт із реєстром матеріалів досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні за  № 52020000000000455 від 20 липня 
2020 року, в якому Немерюк Андрій Іванович обвинувачується у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2  
ст. 28-ч. 2 ст. 366 КК України, та Модлінський Микола Володимиро-
вич обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28-ч. 2 ст. 366 КК України. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 27 липня 2021 при-
значено підготовче судове засідання у кримінальному провадженні  
№ 52020000000000455 від 20 липня 2020 року. У зв’язку з чим ви-
кликається Немерюк Андрій Іванович, 06 серпня 1973 року народжен-
ня, який народився у Кавказькому районі Краснодарського краю Ро-
сійської Федерації, громадянин України, який зареєстрований та про-
живає за адресою: м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 44, та обви-
нувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28-ч. 2 ст. 366 КК України, у судове засідання, яке 
відбудеться 19.04.2022 о 08 год. 00 хв., у приміщенні Вищого антико-
рупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суд-
дя: Задорожна Л. І., судді: Шкодін Я. В., Федоров О. В.

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

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвину-

вальний акт із матеріалами судового провадження у кримінальному 
провадженні за № 52018000000000810 від 21 серпня 2018 року, за 
обвинуваченням Савича Анатолія Володимировича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК 
України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 07.10.2020 року поста-
новлено здійснювати спеціальне судове провадження у кримінально-
му провадженні за обвинуваченням Савича Анатолія Володимирови-
ча у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, 
ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з чим викликається Савич Анатолій Володимирович, 22 
вересня 1976 року народження, громадянин України, який народив-
ся в м. Рівне, що зареєстрований за адресою: м. Луцьк, вул. Винни-
ченка, буд. 25 кв. 50, адреса останнього відомого місця проживання: 
м. Київ, вул. Ніжинська, буд. 5, кв. 76, який обвинувачується у вчинен-
ні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 
КК України, в судові засідання, які відбудуться 01.04.2022 о 09 год. 30 
хв., 05.04.2022 о 14 год. 00 хв., 12.04.2022 о 14 год. 00 хв., 19.04.2022 
о 14 год. 00 хв., 11.05.2022 о 14 год. 00 хв., 16.05.2022 о 09 год. 30 хв., 
17.05.2022 о 14 год. 00 хв., 23.05.2022 о 14 год. 00 хв., 24.05.2022 о 
14 год. 00 хв. у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Ки-
їв, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Крикливий В. В., судді: 
Галабала М. В., Широка К. Ю.

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

Надання послуг у галузі криптографічного захисту інформа-
ції (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічно-
го захисту інформації

ліцензія

Випуск та проведення лотерей ліцензія
Діяльність на ринку азартних ігор ліцензія
Діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, поста-
чанням технічних засобів розвідки (критерії належності до тех-
нічних засобів розвідки визначаються розвідувальними орга-
нами України)

ліцензія

Зовнішньоекономічна діяльність ліцензія
Повірка засобів вимірювальної техніки, що перебувають в екс-
плуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульова-
ної метрології

свідоцтво про упо-
вноваження

Виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки від-
повідності, визначених у відповідному технічному регламенті

свідоцтво про при-
значення орга-

ну з оцінки відпо-
відності

Затвердження технологічних процесів виконання нерознімних 
з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або 
персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з тех-
нічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском

свідоцтво про при-
значення визна-

ної незалежної ор-
ганізації

Діяльність із ввезення видавничої продукції, що має походжен-
ня або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агре-
сора, тимчасово окупованої території України

дозвіл

Діяльність у сфері охорони культурної спадщини, вивезен-
ня (тимчасового вивезення) культурних цінностей, зокрема ве-
дення робіт, пов’язаних з діяльністю щодо охорони і вивчення 
археологічної спадщини; проведення робіт на пам’ятках місце-
вого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зо-
нах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологіч-
них розвідок, розкопок; проведення робіт на пам’ятках націо-
нального значення, їх територіях та в зонах охорони, на охо-
ронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах на-
селених пунктів; відчуження або передача пам’яток місцевого 
та національного значення їх власниками чи уповноваженими 
ними органами іншим особам у володіння, користування або 
управління; реалізація програм та проектів містобудівних, архі-
тектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліора-
тивних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може по-
значитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій 
і зон охорони; вивезення (тимчасове вивезення) культур-
них цінностей; проведення робіт, пов’язаних з археологічни-
ми дослідженнями; проведення земляних робіт на території 
пам’яток, охоронюваних археологічних територіях, у зонах охо-
рони, в історичних ареалах населених місць; проведення пошу-
кових робіт з дослідження решток життєдіяльності людини, що 
міститься під земною поверхнею, під водою; переміщення (пе-
ренесення) пам’яток місцевого та національного значення; по-
годження науково-проектної документації на виконання ро-
біт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремон-
ту та пристосування пам’яток місцевого та національного зна-
чення; погодження проектів землеустрою щодо відведення зе-
мельних ділянок, розташованих на території пам’яток націо-
нального значення, їх охоронних зон та охоронюваних архео-
логічних територіях

дозвіл, погоджен-
ня, висновки

Користування радіочастотним ресурсом ліцензія
Користування номерним ресурсом дозвіл

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 березня 2022 р. № 315 
Київ

Про внесення змін до порядків використання 
коштів, затверджених постановами  

Кабінету Міністрів України від 20 березня 
2013 р. № 172 і від 18 квітня 2018 р.  

№ 339
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для надання грантів Президента України молодим діячам мистецтва для створення і 
реалізації творчих проектів у сфері кінематографії та премій за видатні досягнення у 
галузі кінематографії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 
березня 2013 р. № 172 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 23, ст. 773; 2020 р., № 
39, ст. 1277), та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюдже-
ті для державної підтримки кінематографії, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 18 квітня 2018 р. № 339 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 40, 
ст. 1404; 2020 р., № 10, ст. 386, № 39, ст. 1277 ), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 березня 2022 р. № 315 

ЗМІНИ, 
що вносяться до порядків використання коштів,  

затверджених постановами Кабінету Міністрів України  
від 20 березня 2013 р. № 172 і від 18 квітня 2018 р. № 339

1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для на-
дання грантів Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалі-
зації творчих проектів у сфері кінематографії та премій за видатні досягнення у галу-
зі кінематографії, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 бе-
резня 2013 р. № 172:

1) в абзаці другому пункту 2 слова «підприємства, установи, організації» замінити 
словами «суб’єкти господарювання, громадські чи інші організації, які не мають ста-
тусу  бюджетних установ»; 

2) у тексті Порядку слово «МКІП» замінити словами «Господарсько-фінансовий 
департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України» у відповідному відмінку.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для дер-
жавної підтримки кінематографії, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 квітня 2018 р. № 339:

1) в абзаці першому пункту 2 слово «МКІП» замінити словами «Господарсько-фі-
нансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України»;

2)  абзац другий пункту 5 після слова «підпунктами» доповнити  цифрою «1,»;
3) в абзаці третьому пункту 6 слово «МКІП» замінити словами «Міністром Кабі-

нету Міністрів України»;
4) у пункті 21 слово «МКІП» замінити словами «Господарсько-фінансовий депар-

тамент Секретаріату Кабінету Міністрів України» у відповідному відмінку. 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 березня 2022 р. № 316 
Київ

Деякі питання атестації здобувачів ступеня 
вищої освіти на другому (магістерському) 

рівні за спеціальностями галузі  
знань 22 «Охорона здоров’я» в умовах 

воєнного стану
Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про вищу освіту», Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Укра-
їні» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що у 2021/22 навчальному році атестація здобувачів ступеня вищої 
освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальностями галузі знань 22 «Охо-
рона здоров’я» (далі — здобувачі ступеня вищої освіти) здійснюється таким чином:

перший етап єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня 
вищої освіти не проводиться та переноситься на наступний рік навчання. Переведен-
ня здобувачів ступеня вищої освіти третього року навчання на наступний рік здійсню-
ється за результатами успішного виконання освітньої програми;

другий етап єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня 
вищої освіти, які випускаються у 2022 році, не проводиться;

основною формою атестації здобувачів ступеня вищої освіти, які випускаються у 
2022 році, є комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний іспит, проведен-
ня якого в очному та/або дистанційному форматі забезпечують заклади вищої освіти. 
У разі коли заклад вищої освіти, який розташований у районі (зоні) ведення воєнних 
дій, не має можливості забезпечити належні та безпечні умови проведення такого іс-
питу, атестація здобувачів вищої освіти за погодженням з центральним органом ви-
конавчої влади, до сфери управління якого належить заклад вищої освіти, здійсню-
ється шляхом визначення відповідності результатів навчання здобувачів вищої осві-
ти вимогам освітньої програми;

заклад вищої освіти на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, 
яка успішно склала комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний іспит або 
за результатами отриманих оцінок за дисциплінами успішно виконала освітню про-
граму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти та присвоює 
відповідну кваліфікацію.

2. Міністерству охорони здоров’я, Міністерству освіти і науки, державним орга-
нізаціям, відповідальним за організацію єдиного державного кваліфікаційного іс-
питу, визначити порядок, етапи та графік складення обов’язкових компонентів пер-
шого етапу єдиного державного кваліфікаційного іспиту та повторного складення 
обов’язкових компонентів першого та другого етапів єдиного державного кваліфі-
каційного іспиту у 2022 і 2023 роках та вжити інших необхідних заходів для вико-
нання цієї постанови.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 березня 2022 р. № 317 
Київ

Про внесення змін у додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 10 березня 2022 р. № 245
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 р. 

№ 245 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» змі-
ни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 березня 2022 р.  № 317

ЗМІНИ, 
що вносяться у додаток до постанови  

Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 р. № 245
1. Позицію

«1401030 Функціонування закордонних 
дипломатичних установ Укра-
їни та розширення мережі 
власності України для потреб 
цих установ

— 152 020 видатки розвитку»

замінити такою позицією:

«1401030 Функціонування закордонних 
дипломатичних установ Укра-
їни та розширення мережі 
власності України для потреб 
цих установ

— 152 020

— 11 000

—141 020

з них:

видатки споживання

видатки розвитку».

2. Позицію

«6611010 Керівництво та управління у 
сфері державного майна

— 14 619,4 видатки розвитку»

замінити такою позицією:
«6611010 Керівництво та управління у 

сфері державного майна
— 14 637,4
— 18

— 14 619,4

з них:
видатки споживання
видатки розвитку».

3. Позицію
«6611020 Заходи, пов’язані з проведен-

ням приватизації державно-
го майна

— 149 736,5 видатки споживання»

замінити такою позицією:

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 березня 2022 р. № 318 
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету 
Міністрів України з питань запобігання 
поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до актів Кабінету Міністрів України з питань запобігання поширенню на те-

риторії України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 березня 2022 р. № 318
ЗМІНИ, 

 що вносяться до актів Кабінету Міністрів України  
з питань запобігання  поширенню на території України  

гострої респіраторної хвороби COVID-19,  
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

1. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р.  
№ 338 «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим над-
звичайної ситуації» — із зміною, внесеною постановою Кабінету Міністрів України від 
15 грудня 2021 р. № 1336 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 100, ст. 6606), слово 
«березня» замінити словом «травня».

2. Абзаци третій та п’ятий пункту 33 постанови Кабінету Міністрів України від 9 
грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежуваль-
них протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 
(Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14, № 17, ст. 664) виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 березня 2022 р. № 232-р 
Київ

Про призначення Бояркіної О. А. державним 
секретарем Міністерства економіки  

України
Призначити Бояркіну Олену Анатоліївну державним секретарем Міністерства еко-

номіки України з дати початку фактичного виконання нею посадових обов’язків стро-
ком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Президент України 
звільнив:
МОЛОЧКА Тараса Вікторовича — з посади голови Новгород-Сіверської районної 

державної адміністрації Чернігівської області.
призначив:
АНІКІЄНКА Андрія Михайловича — головою Новгород-Сіверської районної дер-

жавної адміністрації Чернігівської області.

КАДРОВІ ПИТАННЯ


