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  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про хмарні послуги
Стаття 1. Сфера дії Закону
Цей Закон визначає правові відносини, що виникають при наданні хмар-

них послуг, та встановлює особливості використання хмарних послуг органа-
ми державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування, військовими формуваннями, утвореними відповід-
но до законів України, державними підприємствами, установами та організаці-
ями, суб’єктами владних повноважень та іншими суб’єктами, яким делегова-
ні такі повноваження.

Стаття 2. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
користувач хмарних послуг — фізична або юридична особа, яка використо-

вує хмарні послуги для забезпечення власних потреб;
надавач хмарних послуг — юридична особа або фізична особа — підприє-

мець, яка надає одну або більше хмарні послуги самостійно або спільно з інши-
ми надавачами хмарних послуг;

публічний користувач хмарних послуг (далі — публічний користувач) — ор-
ган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцево-
го самоврядування, державне підприємство, державна установа, державна ор-
ганізація чи інший суб’єкт владних повноважень або інший суб’єкт, якому де-
леговані такі повноваження;

технологія хмарних обчислень — технологія забезпечення дистанційного 
доступу на вимогу користувача до хмарної інфраструктури через електронні 
комунікаційні мережі;

хмара (хмарна інфраструктура) — сукупність динамічно розподілюваних та 
налаштовуваних хмарних ресурсів, що можуть бути оперативно надані корис-
тувачу хмарних послуг і вивільнені через глобальну та локальні мережі пере-
дачі даних;

хмарна послуга — послуга з надання хмарних ресурсів за допомогою техно-
логії хмарних обчислень;

хмарні ресурси — будь-які технічні та програмні засоби або інші компо-
ненти інформаційної (автоматизованої) системи, доступ до яких забезпечу-
ють технології хмарних обчислень, зокрема процесорний час (обчислюваль-
на потужність), місце у сховищах даних, обчислювальні мережі, бази даних і 
комп’ютерні програми;

центр обробки даних — спеціалізований технічний комплекс, що складаєть-
ся з інженерної (системи безперебійного електроживлення, вентиляції, охоло-
дження та регулювання вологості, пожежної безпеки, фізичної охорони), ін-
формаційної, електронної комунікаційної та програмно-апаратної інфраструк-
тури, засоби якого забезпечують або реалізують надання послуг із зберігання 
та обробки даних, у тому числі, але не обмежуючи: надання хмарних послуг, 
резервного копіювання даних, передачі даних, оренди комунікаційних стійок, 
послуг хостингу.

2. Інші терміни в цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Ци-
вільному кодексі України, законах України «Про інформацію», «Про електронні 
довірчі послуги», «Про електронні документи та електронний документообіг», 
«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про 
стандартизацію», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про на-
укову і науково-технічну експертизу», «Про Національний банк України», «Про 
захист персональних даних», «Про авторське право і суміжні права», «Про 
основні засади забезпечення кібербезпеки України», «Про національну безпе-
ку», «Про електронні комунікації».

Стаття 3. Види хмарних послуг
1. Хмарні послуги надаються користувачам хмарних послуг на договірних за-

садах надавачами хмарних послуг.
2. До хмарних послуг належать:
інфраструктура як послуга — хмарна послуга, що полягає у наданні користу-

вачу хмарних послуг обчислювальних ресурсів, ресурсів зберігання або систем 
електронних комунікацій за допомогою технології хмарних обчислень;

платформа як послуга — хмарна послуга, що полягає у наданні користува-
чу хмарних послуг доступу до інфраструктури та наборів комп’ютерних про-
грам (операційних систем, системних комп’ютерних програм, програмних за-
собів для комп’ютерного програмування, програмних засобів управління база-
ми даних) за допомогою технології хмарних обчислень;

програмне забезпечення як послуга — хмарна послуга, що полягає у наданні 
користувачу хмарних послуг доступу до прикладних комп’ютерних програм за 
допомогою технології хмарних обчислень через онлайн-сервіс або комп’ютерні 
програми-агенти;

безпека як послуга — послуга з кіберзахисту, що надається користувачу 
хмарних послуг з використанням хмарних ресурсів;

інші послуги, що відповідають визначенню хмарних послуг.
3. Хмарні послуги надаються в один із таких способів:
приватна хмара — хмарна інфраструктура, що підготовлена для використан-

ня єдиним користувачем хмарних послуг та контролюється ним;
колективна хмара — хмарна інфраструктура, що поділена між визначе-

ною групою взаємопов’язаних користувачів хмарних послуг, які мають спіль-
ні потреби, та контролюється користувачами хмарних послуг самостійно або 
їх представниками;

публічна хмара — хмарна інфраструктура, що потенційно доступна для не-
визначеного кола користувачів хмарних послуг та контролюється надавачем 
хмарних послуг;

гібридна хмара — хмарна інфраструктура, що є композицією з двох або 
більше різних хмарних інфраструктур (приватні, колективні або публічні), що є 
самостійними об’єктами, пов’язаними між собою технологіями, що дозволяють 
переносити дані або комп’ютерні програми між цими об’єктами.

4. До послуг центру обробки даних належать послуги з:
технічного адміністрування інформаційних (автоматизованих), електронних 

комунікаційних мереж та інформаційно-комунікаційних систем;
технічної підтримки користувача хмарних послуг;
розміщення обладнання у центрі обробки даних, включаючи надання у ко-

ристування окремих приміщень для розміщення обладнання;
надання у користування технічних засобів, розміщених у центрі обробки да-

них;
кіберзахисту.
5. Кожна хмарна послуга може надаватися окремо і в сукупності з іншими 

послугами центру обробки даних.
Стаття 4. Використання хмарних послуг
1. Вимоги у сфері електронних довірчих послуг за допомогою технології 

хмарних обчислень затверджуються Кабінетом Міністрів України.
2. Захист прав користувачів хмарних послуг та/або послуг центру обробки 

даних, а також механізм реалізації захисту цих прав регулюються цим Зако-
ном, законами України «Про захист прав споживачів» та «Про електронні ко-
мунікації».

3. Порядок застосування технології хмарних обчислень та надання хмарних 
послуг банками, особами, що провадять діяльність на ринках фінансових по-
слуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національ-
ний банк України, платіжними організаціями та/або учасниками платіжних сис-
тем, операторами послуг платіжної інфраструктури визначається Національ-
ним банком України відповідно до вимог цього Закону.

4. Особливості порядку застосування технології хмарних обчислень та на-

дання хмарних послуг та послуг центру обробки даних з питань національної 
безпеки у воєнній і оборонній сферах, у тому числі питання, пов’язані із звер-
ненням за одержанням хмарних послуг в інтересах оборони та порядок отри-
мання хмарних послуг, вирішуються Міністерством оборони України з ураху-
ванням вимог цього Закону, виходячи із позиції посилення національної безпе-
ки у воєнній і оборонній сферах та виконання завдань у сфері оборони з ура-
хуванням міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано 
Верховною Радою України.

Стаття 5. Учасники відносин у сфері хмарних послуг
1. Учасниками відносин у сфері хмарних послуг є:
користувач хмарних послуг, включаючи публічного користувача;
надавач хмарних послуг;
надавач послуг центру обробки даних;
органи державної влади.
Стаття 6. Державне управління і регулювання при наданні хмарних послуг
1. Організаційну систему державного управління і регулювання при наданні 

хмарних послуг становлять:
1) Кабінет Міністрів України;
2) регулятор комунікаційних послуг;
3) центральний орган виконавчої влади, що формує та реалізує державну 

політику при наданні хмарних послуг;
4) орган, уповноважений здійснювати контроль за додержанням законодав-

ства про захист персональних даних;
5) Міністерство оборони України;
6) Національний банк України;
7) Центральна виборча комісія.
Стаття 7. Повноваження регулятора комунікаційних послуг
1. Регулятор комунікаційних послуг:
забезпечує формування та реалізує державну політику при наданні хмар-

них послуг;
веде Перелік надавачів хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних 

(далі — перелік), вносить, змінює або виключає відомості про надавачів хмар-
них послуг та/або послуг центру обробки даних;

здійснює реєстрацію надавачів хмарних послуг та/або послуг центру оброб-
ки даних;

затверджує порядок ведення переліку;
розглядає заяви про внесення до переліку, подані надавачами хмарних по-

слуг та/або послуг центру обробки даних, приймає та оприлюднює рішення за 
результатами розгляду таких заяв;

перевіряє інформацію, що міститься у заявах про внесення відомостей до 
переліку, поданих надавачами хмарних послуг та/або послуг центру обробки 
даних, щодо відповідності вимогам до надавачів кожного виду хмарних послуг 
та/або послуг центру обробки даних;

розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та подає їх в уста-
новленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

готує пропозиції до визначення структури, порядку формування та викорис-
тання електронних каталогів хмарних послуг та/або послуг центру обробки да-
них;

узагальнює практику застосування законодавства та надає методичні реко-
мендації з питань, що належать до його компетенції;

готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України зако-
нів, що надійшли на підпис Президенту України.

Стаття 8. Вимоги до надавача хмарних послуг та/або послуг центру оброб-
ки даних

1. Надавач хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних зобов’язаний 
не використовувати для надання хмарних послуг технічні засоби, розміщені на 
території, на якій органи державної влади України тимчасово не здійснюють 
свої повноваження, на території держави, визнаної Верховною Радою Украї-
ни державою-агресором або державою-окупантом, а також не використовува-
ти технічні засоби, якими володіють держави або суб’єкти, до яких застосовано 
санкції відповідно до Закону України «Про санкції».

Надавач хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних повинен вжи-
ти відповідних пропорційних технічних та організаційних заходів для управлін-
ня ризиками, що виникають для безпеки електронної комунікаційної мережі, 
електронної комунікаційної послуги та інформаційних систем, які використову-
ються для надання хмарних послуг.

Такі заходи мають забезпечувати рівень безпеки електронної комунікаційної 
мережі, електронної комунікаційної послуги та інформаційних систем, які вико-
ристовуються для надання хмарних послуг, що відповідає ризику, який виник, 
та враховувати такі елементи:

безпеку систем та устаткування;
врегулювання інцидентів;
управління безперервністю бізнесу;
моніторинг, аудит та випробування;
відповідність міжнародним стандартам.
Надавач хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних без необґрун-

тованої затримки повинен повідомляти регулятора комунікаційних послуг та 
CERT-UA про будь-який інцидент, який має значний негативний вплив на на-
дання хмарної послуги та/або послуг центру обробки даних, у порядку, затвер-
дженому регулятором комунікаційних послуг.

Надавач хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних повинен:
надавати державному органу, призначеному для формування та реалізації 

державної політики у сфері кіберзахисту, інформацію, необхідну для оцінюван-
ня безпеки електронної комунікаційної мережі, електронної комунікаційної по-
слуги та інформаційних систем, у тому числі документально встановленої по-
літики безпеки;

усувати будь-яку невідповідність вимогам, затвердженим регулятором ко-
мунікаційних послуг.

Надавач хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних публічним ко-
ристувачам та критично важливим об’єктам інфраструктури до початку надан-
ня цих послуг повинен повідомити публічному користувачу та критично важ-
ливим об’єктам інфраструктури інформацію про ризики безпеки інформації у 
зв’язку з її обробленням у системі хмарних обчислень.

2. Для надання хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних публіч-
ним користувачам та/або критично важливим об’єктам інфраструктури відо-
мості про надавачів хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних мають 
бути внесені до переліку.

3. Надавачі хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних для внесен-
ня відомостей про них до переліку подають до регулятора комунікаційних по-
слуг:

1) заяву про внесення до переліку із зазначенням відповідних видів хмар-
них послуг та/або послуг центру обробки даних, передбачених цим Законом, за 
формою, затвердженою регулятором комунікаційних послуг;

2) документи, передбачені частиною другою або четвертою статті 8 Зако-
ну України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних систе-
мах»;

3) документи, що визначають порядок обробки персональних даних чи по-
літики, якими регламентовано дотримання конфіденційності обробки персо-
нальних даних;

4) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують 
право власності або право користування засобами, що використовуються при 
наданні хмарних послуг;

5) для надавачів послуг центру обробки даних — засвідчені в установле-
ному порядку копії документів, що підтверджують право власності або право 
користування нежилими приміщеннями, що використовуються для розміщен-

ня всіх складових програмно-технічного комплексу, що забезпечують надан-
ня хмарних послуг;

6) документ про відповідність, виданий органом з оцінки відповідності у 
сфері електронних комунікацій, що підтверджує відповідність юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців, які мають намір надавати хмарні послуги та/або 
послуги центру обробки даних, вимогам до надавачів хмарних послуг та/або по-
слуг центру обробки даних, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

4. Надавачі хмарних послуг, визначених абзацами третім — п’ятим части-
ни другої статті 3 цього Закону, додатково подають засвідчені в установлено-
му порядку копії документів, що підтверджують право користування або розпо-
всюдження апаратного або програмного забезпечення, що буде застосовувати-
ся при наданні хмарних послуг.

Стаття 9. Ведення переліку надавачів хмарних послуг та/або послуг центру 
обробки даних

1. Ведення переліку здійснює регулятор комунікаційних послуг.
2. Регулятор комунікаційних послуг за результатами розгляду заяви про вне-

сення до переліку та інших поданих документів протягом 15 робочих днів з дня 
отримання заяви про внесення до переліку приймає одне з таких рішень:

про внесення надавача хмарних послуг та/або послуг центру обробки да-
них до переліку;

про мотивовану відмову у внесенні надавача хмарних послуг та/або послуг 
центру обробки даних до переліку.

Регулятор комунікаційних послуг оприлюднює рішення протягом одного ро-
бочого дня з моменту його прийняття на своєму офіційному веб-сайті.

У разі прийняття рішення про внесення надавача хмарних послуг та/або по-
слуг центру обробки даних до переліку регулятор комунікаційних послуг вно-
сить відомості про надавача хмарних послуг та/або послуг центру обробки да-
них до переліку протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення.

3. Регулятор комунікаційних послуг приймає рішення про відмову у внесен-
ні відомостей до переліку у разі:

подання не в повному обсязі документів, передбачених статтею 8 цього За-
кону;

виявлення в заяві про внесення надавача хмарних послуг та/або послуг цен-
тру обробки даних до переліку та документах, що додаються до неї, недостовір-
ної інформації, пошкоджень, які не дають змоги однозначно тлумачити зміст, 
виправлень або дописок.

4. Зміна відомостей про надавача хмарних послуг та/або послуг центру об-
робки даних, що містяться в переліку, є підставою для внесення змін до цьо-
го переліку.

5. Надавач хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних у разі виник-
нення підстав для внесення змін до переліку зобов’язаний протягом п’яти ро-
бочих днів з дня настання таких підстав подати до регулятора комунікаційних 
послуг заяву про внесення змін до переліку разом з документами, що підтвер-
джують відповідні зміни.

6. Регулятор комунікаційних послуг протягом п’яти календарних днів з дня 
реєстрації заяви про внесення змін до переліку зобов’язаний внести відповідні 
зміни до переліку або надати рішення про мотивовану відмову у внесенні змін.

7. Регулятор комунікаційних послуг надає рішення про мотивовану відмову 
у внесенні змін до переліку у разі:

неподання документів, що є підставою для внесення відповідних змін до пе-
реліку;

виявлення в заяві про внесення змін до переліку та документах, що додають-
ся до неї, недостовірної інформації, пошкоджень, які не дають змоги однознач-
но тлумачити зміст, виправлень або дописок.

8. Регулятор комунікаційних послуг приймає рішення про виключення на-
давача хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних з переліку в ра-
зі отримання:

заяви надавача хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних про ви-
ключення відомостей про нього з переліку у зв’язку з припиненням ним діяль-
ності надавача хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних;

інформації про припинення юридичної особи, позбавлення статусу підпри-
ємця фізичною особою, підтвердженої витягом з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

інформації про здійснення заходів щодо державного нагляду (контролю) 
за додержанням законодавства про електронні комунікації та радіочастотний 
спектр у порядку, передбаченому статтею 10 Закону України «Про електронні 
комунікації».

Стаття 10. Надання хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних
1. Хмарні послуги та/або послуги центру обробки даних надаються на дого-

вірних засадах з урахуванням положень цього Закону.
Договір про надання хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних 

може включати положення, викладені в іншому електронному документі, вклю-
чені шляхом посилання на такий електронний документ.

Договір про надання хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних 
укладається у письмовій формі.

За договором про надання хмарних послуг та/або послуг центру обробки да-
них надавач хмарних послуг зобов’язується надати у визначений спосіб одну чи 
декілька визначених користувачем послуг, а користувач зобов’язується оплати-
ти надавачу хмарних послуг зазначену послугу.

2. Кабінет Міністрів України затверджує Типовий договір про надання хмар-
них послуг та/або послуг центру обробки даних публічному користувачу та 
об’єкту критичної інформаційної інфраструктури.

3. Істотними умовами договору про надання хмарних послуг та/або послуг 
центру обробки даних для публічних користувачів та об’єктів критичної інфор-
маційної інфраструктури є:

предмет договору та строк його дії;
порядок та умови надання користувачеві доступу до хмарних ресурсів;
порядок доступу користувача хмарних послуг до даних, що обробляються 

під час виконання договору про надання хмарних послуг та/або послуг цен-
тру обробки даних;

порядок захисту даних (у тому числі персональних) при наданні послуг, у то-
му числі порядок захисту від несанкціонованих дій (внутрішніх та зовнішніх за-
гроз, інцидентів кібербезпеки, кібератак), та порядок оповіщення про це ко-
ристувача;

вимоги щодо негайного оповіщення про інцидент кібербезпеки, що має іс-
тотний вплив при наданні хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних;

вимоги до рівня безперебійності роботи системи, що використовує техноло-
гію хмарних обчислень;

порядок передачі користувачу хмарних послуг даних (інформації), у тому 
числі їх резервних копій, що були накопичені, створені у процесі виконання до-
говору;

порядок та строки передачі даних, операційних та інформаційних систем (за 
наявності) від користувача хмарних послуг до надавача хмарних послуг для за-
безпечення надання послуги та виконання договору;

порядок припинення договору, у тому числі строки та процедури передачі 
даних, їх резервних копій, систем (за наявності) від надавача хмарних послуг 
до користувача хмарних послуг;

порядок видалення (знищення) даних (інформації), їх резервних копій, що 
були створені, накопичені та/ або передані надавачу хмарних послуг у ході та 
для виконання договору;

наявність чи відсутність обов’язку надавача хмарних послуг здійснювати ре-
зервне копіювання інформації (за наявності такого обов’язку), істотною умо-
вою також є порядок та частота здійснення резервного копіювання;

відповідальність сторін договору;
порядок повідомлення сторін про можливі зміни в істотних умовах договору;
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ДОКУМЕНТИ

ОГОЛОШЕННЯ

Вважати з 15.03.2022 недійсною печатку ТОВ «Старобільський 
елеватор»(код ЄДРПОУ 00952798)у зв’язку з її втратою. Всі докумен-
ти, які видані з 15.03.2022 на яких проставлена печатка ТОВ «Старо-
більского елеватора», вважаються недійсними.

завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, 
що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями» (Офіційний ві-
сник України, 2016 р., № 16, ст. 627; 2019 р., № 90, ст. 3000), доповнивши йо-
го абзацом такого змісту:

«Установити, що у період воєнного стану, а також протягом трьох місяців з 
дня його припинення чи скасування під час підготовки та реалізації проектів з 
підтримки ліквідності та стійкості роботи суб’єктів господарювання державно-
го сектору економіки вимоги Порядку, затвердженого цією постановою, не за-
стосовуються. Для ініціювання проекту з підтримки ліквідності та стійкості ро-
боти суб’єктів господарювання державного сектору економіки Міністерство фі-
нансів звертається до міжнародної фінансової організації із запитом про йо-
го фінансування на підставі запиту центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, в 
якій заплановано реалізацію проекту, погодженого з Міністерством закордон-
них справ.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 березня 2022 р. № 329 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 1 березня 2022 р.  
№ 174 та визнання таким, що втратив 
чинність, пункту 1 постанови Кабінету 

Міністрів України від 7 березня 2022 р.  
№ 224

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. 

№ 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон 
України в умовах воєнного стану» зміни, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Кабінету Міністрів 
України від 7 березня 2022 р. № 224 «Про затвердження переліку категорій то-
варів, що визнаються гуманітарною допомогою без здійснення процедури ви-
знання таких товарів гуманітарною допомогою у кожному конкретному випад-
ку, на період воєнного стану та внесення змін до деяких постанов Кабінету Мі-
ністрів України з питань гуманітарної допомоги».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 березня 2022 р. № 329

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 1 березня 2022 р. № 174
1. Пункт 1 викласти в такій редакції: 
«1. Установити, що на період воєнного стану пропуск через митний кордон 

України гуманітарної допомоги від донорів (у значенні Закону України «Про гу-
манітарну допомогу») здійснюється за місцем перетину митного кордону Укра-
їни шляхом подання декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний 
товар, за формою згідно з додатком без застосування заходів нетарифного ре-
гулювання зовнішньоекономічної діяльності.

При цьому Порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2000 р. 
№ 544 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 12, ст. 481), не застосовується.».

2. Пункт 11 виключити.
3. У додатку до постанови:
1) у пункті 9 слова «Товар*/Goods» замінити словами «Товар/Goods»;
2) слово «Додатки**:___________________» виключити;
3) виноски до додатка «*» і «**» виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 березня 2022 р. № 328 
Київ

Деякі питання забезпечення населення 
продовольчими товарами тривалого 
зберігання в умовах воєнного стану

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що:
1) на період дії воєнного стану з метою задоволення нагальних потреб функ-

ціонування держави забезпечення населення територіальних громад в регіонах, 
на території яких тривають активні бойові дії, продовольчими товарами трива-
лого зберігання здійснюється безоплатно;

2) обсяг закупівлі продовольчих товарів і пакувальних товарів для їх фасу-
вання з розрахунку на 10 млн. осіб для безоплатної видачі населенню формує 
Міністерство економіки.

2. Затвердити перелік та обсяг продовольчих товарів і пакувальних товарів 
для їх фасування для безоплатної видачі населенню згідно з додатком.

3. Визначити обласні військові адміністрації одержувачами товарів, визначе-
них пунктом 2 цієї постанови.

4. Обласним військовим адміністраціям:
1) відповідно до переліку адміністративно-територіальних одиниць, на те-

риторії яких надається допомога в рамках Програми «єПідтримка», у разі на-
явності потреби надавати Міністерству економіки заявку із зазначенням пере-
ліку, кількості (обсягу) та місця поставки продовольчих товарів з урахуванням 
кількості населення, яке потребує забезпечення товарами, визначеними пунк-
том 2 цієї постанови;

2) забезпечити переробку зерна на борошно і крупи (за потреби) з компен-
сацією переробникам послуг з переробки та зберігання зерна за рахунок ко-
штів державного бюджету, передбачених за програмою 3101710 «Здійснен-
ня АТ «Укрзалізниця» заходів з безперебійного функціонування залізничного 
транспорту та забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умо-
вах воєнного стану», на підставі актів переробників, підтверджених відповідни-
ми первинними бухгалтерськими документами;

3) затвердити порядок безоплатної видачі населенню продовольчих това-
рів, визначених підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови, та забезпечити їх вида-
чу власними ресурсами;

4) під час безоплатної видачі продовольчих товарів населенню забезпечити 
видачу встановлених обсягів на особу, зазначених у додатку, з допустимим від-
хиленням ± 20 відсотків.

5. Закупівля товарів, зазначених у пункті 2 цієї постанови, здійснюється від-
повідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2022 р. № 185 

«Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для 
задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного 
стану» за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за програмою 
3101710 «Здійснення АТ «Укрзалізниця» заходів з безперебійного функціону-
вання залізничного транспорту та забезпечення нагальних потреб функціону-
вання держави в умовах воєнного стану» згідно з КЕКВ 2620.

6. Міністерству інфраструктури, акціонерним товариствам «Укрзалізниця» 
та «Укрпошта» вживати вичерпних заходів до безкоштовного перевезення то-
варів, зазначених у пункті 2 цієї постанови.

7. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 2 березня 2022 р. № 185 
«Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для за-
доволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного ста-
ну» — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 12 бе-
резня 2022 р. № 268 та від 16 березня 2022 р. № 287, і від 17 березня 2022 р. 
№ 305 «Про особливості роботи акціонерного товариства «Укрпошта» зміни, 
що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 березня 2022 р. № 328 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

від 2 березня 2022 р. № 185 і від 17 березня 2022 р. № 305

1. У пункті 1  постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня  2022 р. 
№ 185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг 
для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнно-
го стану»:

1) абзац третій підпункту 1 після слів «продовольчих товарів» доповнити 
словами «і пакувальних товарів для їх фасування»;

2) абзац другий підпункту 3 після слів «за продовольчу продукцію» доповни-
ти словами «і пакувальні товари для їх фасування».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 березня 2022 р. № 305 «Про 
особливості роботи акціонерного товариства «Укрпошта» в умовах воєнного 
стану»:

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
«здійснення безоплатного перевезення продовольчих товарів і пакувальних 

товарів для їх фасування  для безоплатної видачі населенню згідно з переліком, 
який формується Міністерством економіки.»;

2) в абзаці п’ятому пункту 2 слова «, їх фотографій» виключити;
3) у пункті 7 слова «, його фотографії» виключити.

Додаток 
 до постанови Кабінету Міністрів України 

від 20 березня  2022 р.  №  328        
ПЕРЕЛІК 

та обсяги продовольчих товарів, замовлення за якими формує Мінекономіки

Найменування Одиниця  
виміру

Вага одиниці, 
кілограмів

Обсяг 
 на одну особу 

на місяць,  
кілограмів

Зерно (пшениця та/або кукурудза) для 
хліба, борошна

кілограмів 1 12,14

Крупи, рис; зерно для круп в перера-
хунку на еквівалент крупи

кілограмів до 1 2

Макаронні вироби пачок до 1 1

Олія соняшникова пляшок до 1 1

Консерви м’ясні, рибні, бобові банок/  
бляшанок

до 0,5 2,5

Цукор пачок до 1 1

Молоко пастеризоване або його замін-
ник (згущене молоко, сухе молоко в 
перерахунку на еквівалент незбирано-
го молока) 

літрів до 1 5

Хлібобулочні та кондитерські вироби 
(печиво, сухарі, хлібці, бублики,  
пряники)

пачок до 1 1

Чай, кава пачок до 0,2 0,2

ПЕРЕЛІК 
 та обсяги пакувальних товарів для фасування продовольчих товарів, 

замовлення за якими формує Мінекономіки

Найменування Одиниця виміру Обсяг 
 закупівлі

Пакет пластиковий з ручками місткістю  
до 12 кілограмів

штук 10 000 000

Пакет пластиковий з ручками місткістю  
до 3 кілограмів

штук 30 000 000

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 березня 2022 р. № 330 
Київ

Деякі питання здійснення митного контролю 
та митного оформлення товарів, зокрема 
транспортних засобів, в умовах воєнного 

стану
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що на період воєнного стану, введеного Указом Президента 

України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», 
суб’єктам господарювання та громадянам, які ввозять товари, зокрема тран-
спортні засоби, на митну територію України, надається право обирати один з 
двох способів їх митного оформлення та митного контролю:

1) спрощений спосіб, який передбачає, що митний контроль та митне 
оформлення товарів, зокрема транспортних засобів, які ввозяться на митну те-
риторію України через пункти пропуску через державний кордон України, від-
криті для морського, автомобільного та залізничного сполучення, здійснюєть-
ся без справляння митних платежів, у тому числі податку на додану вартість, 
акцизного податку, ввізного мита, шляхом подання декларантом митному ор-
гану попередньої митної декларації без проведення митного огляду, без засто-
сування фітосанітарного контролю, заходів нетарифного регулювання зовніш-
ньоекономічної діяльності (крім державного експортного контролю) безпосе-
редньо у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний та митний кор-
дон України (далі — спрощений спосіб);

2) стандартний спосіб, який передбачає, що митний контроль і митне 
оформлення товарів, зокрема транспортних засобів, здійснюються у повному 
обсязі відповідно до вимог Митного кодексу України, а оподаткування ввезених 
товарів, у тому числі акцизним податком та податком на додану вартість, здій-
снюється на загальних підставах, встановлених Податковим кодексом України 
(далі — стандартний спосіб).

Одночасне використання двох способів одним суб’єктом господарювання 
або громадянином не допускається.

Спрощений спосіб не може застосовуватися суб’єктами господарювання, що 
здійснюють ввезення на митну територію України спирту етилового та інших 
спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива (крім квасу «живого» бродін-
ня), тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, сигарет, ци-
гарок, сигарил та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Суб’єкт господарювання або громадянин, який прийняв рішення про засто-
сування спрощеного способу, подає Державній митній службі відповідну заяву 
за формою, встановленою Державною митною службою (далі — заява), в па-
перовій або електронній формі. 

Заява в паперовій формі подається безпосередньо у пункті пропуску через 
митний кордон або до відповідної митниці.

Суб’єкт господарювання або громадянин, що подав заяву про застосування 
спрощеного способу, може в подальшому відмовитися від застосування такого 
способу шляхом подання Державній митній службі відповідної заяви за фор-
мою, встановленою Державною митною службою. Повторне подання заяви про 
застосування спрощеного способу після того, як суб’єкт господарювання здій-
снив відмову від застосування такого режиму, забороняється.

Відмовляти суб’єкту господарювання або громадянину у прийнятті заяви про 
застосування спрощеного способу або у застосуванні такого способу забороня-
ється, крім випадку, коли заява подається повторно після відмови від застосу-
вання спрощеного способу.

Державна митна служба забезпечує централізований облік таких заяв і дове-
дення інформації про суб’єктів господарювання та громадян, що обрали спро-
щений спосіб або відмовилися від його застосування, до всіх посадових осіб 
Державної митної служби, задіяних в процесі митного оформлення та пропус-
ку товарів на митну територію України.

2. Державній митній службі та Адміністрації Державної прикордонної служ-
би у період воєнного стану забезпечити невідкладний пропуск без митно-
го огляду та без рішення голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
голів обласних державних адміністрацій, голів Київської, Севастопольської 
міських державних адміністрацій (керівників відповідних військово-цивіль-
них або військових адміністрацій у разі їх утворення) про визнання товарів гу-
манітарною допомогою через державний та митний кордон України товарів, 
що надходять в Україну як гуманітарна допомога, військових товарів, лікар-
ських засобів та виробів медичного призначення через спеціальний канал у 
порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 
2022 р № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний 
кордон України в умовах воєнного стану».

3. Державній митній службі, керівникам відповідних митних органів, через 
які товари, зокрема транспортні засоби, проходять митне оформлення та мит-
ний контроль, який здійснюється у спрощений спосіб, забезпечити пропуск та-
ких товарів, їх митне оформлення та митний контроль у разі наявності попере-
дньої митної декларації у строк не більше десяти хвилин.

4. Державній митній службі протягом двох днів з дня набрання чинності ці-
єю постановою:

забезпечити спрощення форми попередньої митної декларації, у тому числі 
шляхом передбачення можливості її подання в електронній формі, зокрема за-
собами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

затвердити форми заяв, передбачені пунктом 1 цієї постанови.
5. Міністерству фінансів, Адміністрації Державної прикордонної служби, 

Державній митній службі, Міністерству інфраструктури та Міністерству закор-
донних справ протягом десяти днів з дня набрання чинності цією постановою:

забезпечити відкриття нових та ремонт діючих пунктів пропуску (пунктів 
контролю) через державний та митний кордон України, а у разі потреби вико-
ристовувати для пунктів пропуску (пунктів контролю) тимчасові шлагбауми та 
дороги з ґрунтовим покриттям;

надіслати інформацію про необхідність відкриття нових пунктів пропус-
ку (пунктів контролю) митним органам іноземних держав та ініціювати прове-
дення з компетентними органами суміжних країн діалогу щодо укладення но-
вих міжнародних угод про відкриття пунктів пропуску через державний кордон.

6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів Укра-
їни від 9 березня 2022 р. № 236 «Деякі питання митного оформлення окремих 
товарів, що ввозяться на митну територію України у період дії воєнного стану».

7. Ця постанова набирає чинності одночасно із законом, який передбачає, 
зокрема, здійснення в умовах воєнного стану митного контролю та митного 
оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, без 
справляння митних платежів, у тому числі податку на додану вартість та ак-
цизного податку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 березня 2022 р. № 231-р 
Київ

Про погодження передачі цілісного 
майнового комплексу Івано-Франківського 
національного академічного драматичного 

театру імені Івана Франка в державну 
власність

Погодитися з пропозицією Міністерства культури та інформаційної по-
літики та Івано-Франківської обласної ради щодо передачі цілісного май-
нового комплексу Івано-Франківського національного академічного драма-
тичного театру імені Івана Франка (код згідно з ЄДРПОУ 02225447), що роз-
міщений на земельній ділянці площею 0,8858 гектара (кадастровий номер 
2610100000:06:003:0192), в державну власність із віднесенням його до сфери 
управління зазначеного Міністерства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ


