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  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо 

порядку скасування запобіжного заходу  
для проходження військової служби  
за призовом під час мобілізації, на 

особливий період або його зміни з інших 
підстав

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної 

Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) такі зміни:
1) назву розділу IX1 викласти в такій редакції:

«Розділ IX1 
ОСОБЛИВИЙ РЕЖИМ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 
В УМОВАХ ВОЄННОГО, НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ АБО У РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ 

АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ЧИ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ, ВІДСІЧІ І СТРИМУВАННЯ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ 

ФЕДЕРАЦІЇ ТА/АБО ІНШИХ ДЕРЖАВ ПРОТИ УКРАЇНИ»;
2) розділ IX1 доповнити статтею 616 такого змісту:
«Стаття 616. Скасування запобіжного заходу для проходження військової служ-

би за призовом під час мобілізації, на особливий період або зміна запобіжного за-
ходу з інших підстав

1. У разі введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного стану, здійснення 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування зброй-
ної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України підозрюваний, об-
винувачений, який під час досудового розслідування або судового розгляду тримаєть-
ся під вартою, крім тих, які підозрюються у вчиненні злочинів проти основ національ-
ної безпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 115, 146-147, 152-156, 
186, 187, 189, 255, 2551, 257, 258-262, 305-321, 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436, 
437-442 Кримінального кодексу України, має право звернутися до прокурора з клопо-
танням про скасування цього запобіжного заходу для проходження військової служби 
за призовом під час мобілізації, на особливий період.

За результатами розгляду клопотання, передбаченого абзацом першим цієї части-
ни, прокурор має право звернутися до слідчого судді або суду, який розглядає кримі-
нальне провадження, з клопотанням про скасування цій особі запобіжного заходу у ви-
гляді тримання під вартою для проходження військової служби за призовом під час мо-
білізації, на особливий період.

Клопотання про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для 
проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий пері-
од повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що особа підпадає під проходження військо-
вої служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, та висновок про при-
датність особи до несення військової служби в умовах воєнного стану;

2) виклад обставин, які вказують на те, що відсутні ризики, передбачені частиною 
першою статті 177 цього Кодексу, а також ризик ухилення особи, стосовно якої пропо-
нується скасувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, від проходження 
військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

2. Слідчий суддя або суд, який розглядає кримінальне провадження, розглядає клопо-
тання про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для проходжен-
ня військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період невідкладно. 
За наявності достатніх підстав слідчий суддя або суд має право скасувати запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою для подальшого проходження підозрюваним, обвину-
ваченим військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

3. Підозрюваний, обвинувачений, стосовно якого скасовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, має невідкладно, не пізніше 24 годин, з’явитися до відпо-
відного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем ре-
єстрації.

У разі нез’явлення такої особи у зазначений в абзаці першому цієї частини строк до 
відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за міс-
цем реєстрації прокурор подає клопотання про обрання стосовно неї запобіжного за-
ходу у вигляді тримання під вартою.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді або суду про скасування запобіжно-
го заходу у вигляді тримання під вартою для проходження військової служби за призо-
вом під час мобілізації, на особливий період покладається на прокурора.

4. Підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано інший запобіжний захід, ніж 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, має право звернутися до прокурора 
для скасування відповідного запобіжного заходу для проходження військової служби 
за призовом на під час мобілізації, на особливий період.

Прокурор у порядку, передбаченому частиною першою цієї статті, звертається до 
слідчого судді або суду, який розглядає кримінальне провадження, з відповідним кло-
потанням.

5. За клопотанням підозрюваного, обвинуваченого слідчий суддя, суд має пра-
во ухвалити рішення про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на особисте 
зобов’язання, якщо відповідне клопотання обґрунтовується бажанням використати ко-
шти, передані в заставу (в повному обсязі або частково), для внесення на спеціальні 
рахунки Національного банку України для цілей оборони України.

6. У місцях ведення активних бойових дій за клопотанням підозрюваного, обви-
нуваченого слідчий суддя, суд має право розглянути питання про зміну запобіжно-
го заходу у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого 
зобов’язання».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
15 березня 2022 року
№ 2125-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України та Закону 

України «Про електронні комунікації»  
щодо підвищення ефективності досудового 

розслідування «за гарячими слідами»  
та протидії кібератакам

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної 

Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) такі зміни:
1. У статті 71:
частину першу після слів «надавати консультації» доповнити словами «пояснен-

ня, довідки»;
частину четверту доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8) надавати довідки з питань, що належать до сфери його знань, у випадках, пе-

редбачених частиною третьою статті 2451 цього Кодексу».
2. У статті 99:

у пункті 1 частини другої слова «(у тому числі електронні)» замінити словами «(у 
тому числі комп’ютерні дані)»;

частину четверту після слів «копії інформації» доповнити словами «у тому чис-
лі комп’ютерних даних», а слова «телекомунікаційних системах, інформаційно-теле-
комунікаційних системах» замінити словами «електронних комунікаційних системах, 
інформаційно-комунікаційних системах, комп’ютерних системах».

3. Пункт 3 частини третьої статті 104 після абзацу другого доповнити новим аб-
зацом такого змісту:

«виготовлені дублікати документів, а також копії інформації, у тому числі 
комп’ютерних даних, та спосіб їх ідентифікації».

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати абзацами четвертим і п’ятим.
4. У пункті 4 частини другої статті 105 слова «носії комп’ютерної інформації» замі-

нити словами «носії комп’ютерних даних».
5. Частину шосту статті 110 доповнити абзацом другим такого змісту:
«У разі необхідності постанова слідчого, прокурора виготовляється в електронній 

формі з використанням кваліфікованого електронного підпису службової особи, яка 
прийняла відповідне процесуальне рішення, або створюється з використанням Ін-
формаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування відповідно до 
статті 1061 цього Кодексу».

6. Пункт 4 частини першої статті 118 доповнити словами «виготовленням дублі-
катів і копій документів».

7. В абзаці другому частини першої статті 159 слова «електронних інформацій-
них систем або їх частин» замінити словами «електронних інформаційних систем, 
комп’ютерних систем або їх частин», а слова «електронних інформаційних системах 
або їх частинах» — словами «електронних інформаційних системах, комп’ютерних 
системах або їх частинах».

8. У частині другій статті 168:
абзаци другий і третій після слів «електронних інформаційних систем» доповнити 

словами «комп’ютерних систем»;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, 

програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що 
міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікацій-
них системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп’ютерних системах, їх 
невід’ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спе-
ціаліста»;

доповнити абзацами п’ятим і шостим такого змісту:
«На вимогу володільця особа, яка здійснює тимчасове вилучення комп’ютерних 

систем або їх частин, залишає йому копії інформації з таких комп’ютерних систем 
або їх частин (за наявності технічної можливості здійснення копіювання) з викорис-
танням матеріальних носіїв володільця комп’ютерних систем або їх частин. Копії ін-
формації з комп’ютерних систем або їх частин, які вилучаються, виготовляються з 
використанням технічних засобів, програмно-технічних засобів, апаратно-програм-
них комплексів володільця із залученням спеціаліста.

Дія абзацу п’ятого цієї частини не поширюється на випадки, якщо обіг інформа-
ції заборонено законом. Дія абзацу п’ятого цієї частини поширюється на інформацію 
з обмеженим доступом у частині, що не суперечить встановленому законодавством 
порядку обігу та захисту такої інформації».

9. У статті 170:
частину третю після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Арешт на комп’ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, як-

що вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом 
чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопору-
шення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або 
якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою 
проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп’ютерних систем 
чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов’язаний 
з подоланням системи логічного захисту».

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і чет-
вертим;

абзац перший частини десятої після слів «корпоративні права» доповнити слова-
ми «віртуальні активи».

10. У частині шостій статті 236:
після слова «речі» доповнити словами «долати системи логічного захисту», а піс-

ля слів «відмовляється їх відкрити» доповнити словами «чи зняти (деактивувати) 
систему логічного захисту»;

доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
«Якщо під час обшуку слідчий, прокурор виявив доступ чи можливість доступу 

до комп’ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, для ви-
явлення яких не надано дозвіл на проведення обшуку, але щодо яких є достатні під-
стави вважати, що інформація, що на них міститься, має значення для встановлення 
обставин у кримінальному провадженні, прокурор, слідчий має право здійснити по-
шук, виявлення та фіксацію комп’ютерних даних, що на них міститься, на місці про-
ведення обшуку.

Особи, які володіють інформацією про зміст комп’ютерних даних та особливос-
ті функціонування комп’ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем 
зв’язку, можуть повідомити про це слідчого, прокурора під час здійснення обшуку, 
відомості про що вносяться до протоколу обшуку».

11. У статті 237:
у частині першій слова «речей та документів» замінити словами «речей, докумен-

тів та комп’ютерних даних»;
частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Огляд комп’ютерних даних проводиться слідчим, прокурором шляхом відо-

браження у протоколі огляду інформації, яку вони містять, у формі, придатній для 
сприйняття їх змісту (за допомогою електронних засобів, фотозйомки, відеозапису, 
зйомки та/або відеозапису екрана тощо або у паперовій формі)».

12. Главу 20 доповнити статтею 2451 такого змісту:
«Стаття 2451. Зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають 

функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису
1. Зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фо-

то-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в 
одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відпо-
відних приладів або засобів, необхідних для з’ясування обставин, що мають значен-
ня для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здій-
снених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виклю-
ченням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб.

2. Зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фо-
то-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюєть-
ся на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціа-
ліста.

3. Для здійснення зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що 
мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, віде-
озапису особі, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, 
пред’являється постанова слідчого, прокурора.

4. Постанова слідчого, прокурора про зняття показань технічних приладів та тех-
нічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, 
кінозйомки, відеозапису повинна містити:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
2) відомості про власника або володільця відповідних приладів або засобів;
3) період часу, за який має бути здійснено зняття показань технічних приладів та 

технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фо-
то-, кінозйомки, відеозапису.

5. Зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фо-
то-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюєть-
ся у присутності слідчого, прокурора шляхом самостійного копіювання особою, яка 
є власником або володільцем відповідних приладів та засобів, або копіювання такою 

особою за участю спеціаліста відповідних записів на носії, які надаються слідчим, 
прокурором. Надання таких копій на носіях, особи, яка є власником або володільцем 
відповідних приладів та засобів, здійснюється за бажанням такої особи.

6. Про здійснення зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що ма-
ють функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеоза-
пису складається протокол згідно з вимогами цього Кодексу».

13. У пункті 8 частини другої та пункті 4 частини четвертої статті 248 слова «теле-
комунікаційну мережу, кінцеве обладнання» замінити словами «електронну комуні-
каційну мережу, кінцеве (термінальне) обладнання».

14. У пункті 3 частини четвертої статті 258 слова «транспортних телекомунікацій-
них мереж» замінити словами «електронних комунікаційних мереж».

15. У статті 263:
у назві слова «транспортних телекомунікаційних мереж» замінити словами «елек-

тронних комунікаційних мереж»;
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних 

засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних 
комунікаційних послуг) є різновидом втручання у приватне спілкування, що прово-
диться без відома осіб, які використовують засоби електронних комунікацій (телеко-
мунікацій) для передавання інформації, на підставі ухвали слідчого судді, якщо під 
час його проведення можливо встановити обставини, які мають значення для кримі-
нального провадження»;

у частині другій слова «транспортну телекомунікаційну мережу, кінцеве облад-
нання» замінити словами «електронну комунікаційну мережу, кінцеве (термінальне) 
обладнання»;

у частині третій слова «транспортних телекомунікаційних мереж» замінити слова-
ми «електронних комунікаційних мереж»;

у частині четвертій слова «транспортних телекомунікаційних мереж» замінити 
словами «електронних комунікаційних мереж», а слова «операторів телекомуніка-
ційного зв’язку» — словами «операторів електронних комунікацій».

16. У статті 265:
у назві слова «телекомунікаційних мереж» замінити словами «електронних кому-

нікаційних мереж»;
у частині першій слова «транспортні телекомунікаційні мережі» замінити словами 

«електронні комунікаційні мережі»;
у частині другій слова «та зобов’язана забезпечити» замінити словами «у спо-

сіб, що забезпечує».
17. Частини другу і третю статті 266 викласти в такій редакції:
«2. Носії інформації, на яких зафіксовані відомості, отримані в результаті прове-

дення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій, повинні зберігатися у стані, 
придатному для їх дослідження, до набрання законної сили вироком суду.

3. Носії інформації, на яких зафіксовані відомості, отримані в результаті прове-
дення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій, можуть бути предметом до-
слідження відповідних спеціалістів або експертів у порядку, передбаченому цим Ко-
дексом».

18. У статті 268:
у назві слова «радіоелектронного засобу» замінити словами «радіообладнання 

(радіоелектронного засобу)»;
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засо-

бу) є негласною слідчою (розшуковою) дією, що полягає у застосуванні технічних за-
собів для отримання від мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термі-
нального) обладнання відомостей про місцезнаходження мобільного кінцевого (тер-
мінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксовано-
го зв’язку - даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття зміс-
ту повідомлень, що передаються, якщо в результаті проведення такої негласної слід-
чої (розшукової) дії можливо встановити обставини, які мають значення для кримі-
нального провадження»;

у частині другій слова «радіоелектронного засобу» замінити словами «радіоо-
бладнання (радіоелектронного засобу)»;

у частині третій слова «радіоелектронного засобу» замінити словами «радіоо-
бладнання (радіоелектронного засобу)», а слова «транспортну телекомунікаційну 
мережу, кінцеве обладнання» — словами «електронну комунікаційну мережу, кінце-
ве (термінальне) обладнання»;

у частині четвертій слова «радіоелектронного засобу» замінити словами «радіоо-
бладнання (радіоелектронного засобу)»;

доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Не потребує дозволу слідчого судді установлення місцезнаходження радіоо-

бладнання (радіоелектронного засобу) за заявою його власника».
19. Статтю 615 доповнити частинами сьомою і восьмою такого змісту:
«7. Строк письмового повідомлення про підозру затриманій особі, визначений 

частиною другою статті 278 цього Кодексу, з урахуванням обставин, передбачених 
цією статтею, продовжується до сімдесяти двох годин з моменту її затримання. У ра-
зі якщо особі не вручено повідомлення про підозру упродовж сімдесяти двох годин з 
моменту її затримання, така особа підлягає негайному звільненню.

8. У кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про 
підозру на дату введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичай-
ного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпе-
чення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росій-
ської Федерації та/або інших держав проти України, строк від дати введення до да-
ти скасування або закінчення відповідного стану або заходів не зараховується до за-
гальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу».

20. Розділ IX «Перехідні положення» доповнити пунктом 207 такого змісту:
«207. Під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасо-

вий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої стат-
ті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з 
керівником прокуратури».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його публікування.
2. Частину першу статті 121 Закону України «Про електронні комунікації» від 16 

грудня 2020 року № 1089-IX після слів «на підставі рішення» доповнити словом «про-
курора».

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
15 березня 2022 року
№ 2137-IX

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про відзначення державними нагородами 
України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного сувереніте-
ту та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі ПОСТАНОВЛЯЮ:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ГУРІНА Сергія Геннадійовича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БОСАКЕВИЧА Андрія Володимировича — капітана
БРИГІНЦЯ Віктора Михайловича — полковника
ВАСИЛИНЮКА Павла Андрійовича — лейтенанта
ВОДОЛАЗСЬКОГО Валерія Леонідовича — полковника
ВОЙТОВИЧА Сергія Сергійовича — капітана
ВОЛОЩУКА Вадима Івановича — полковника
ГАРКАВОГО Юрія Васильовича — капітана
ГОРБА Дмитра Васильовича — підполковника
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ДОКУМЕНТИ

Повідомлення про ухвалення Одеським апеляційним судом 
рішення про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 24.03.2022 (справа  
№ 947/27330/21) надано дозвіл на здійснення спеціального досудо-
вого розслідування стосовно підозрюваного у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 КК України, Пасічника 
Олександра Сергійовича, 09.02.1983 року народження, остання відо-
ма адреса реєстрації: Київська область, Києво-Святошинський район, 
м. Боярка, вул. Івана Мазепи, 26, кв. 2, який переховується від слід-
ства та суду, та оголошений у міжнародний розшук.

ОГОЛОШЕННЯ

ст. 217) — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 5 березня  
2022 р. № 207 і від 12 березня 2022 р. № 259, зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 березня 2022 р.  № 353
ЗМІНИ, 

що вносяться у додаток 1 до постанови 
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1424

1. Позицію 
«Добрива мінеральні або хімічні, азотні 3102 0 тонн»

замінити такою позицією:

«Добрива мінеральні або хімічні, азотні 3102 10 10 00 210 000 тонн».
3102 10 90 00
3102 21 00 00
3102 29 00 00
3102 30 10 00
3102 30 90 00
3102 80 00 00

2. Примітку до додатка викласти в такій редакції:
«Примітки.  1. Обсяги квот товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 7106, 7108 і 7112 

затверджено в перерахунку на масу дорогоцінного металу в чистоті.
Експорт зазначених товарів здійснюється безпосередньо державною 
установою «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння України» без ліцензій.
Експорт дорогоцінних металів, що належать до банківських металів, 
здійснюється в порядку, встановленому Національним банком.
Національний банк здійснює експорт товарів, визначених у пункті 
7 частини першої статті 42 Закону України «Про Національний банк 
України», без ліцензій.
2. Ліцензування експорту товарів за кодами згідно з УК-
ТЗЕД 3102 10 10 00, 3102 10 90 00, 3102 21 00 00, 3102 29 00 00,  
3102 30 10 00, 3102 30 90 00, 3102 80 00 00 запроваджується до 1 
липня 2022 року.
Розгляд заявок на одержання ліцензій на експорт таких товарів здій-
снюється в порядку, встановленому Мінекономіки.
Видача ліцензій на експорт товарів, зазначених у цьому пункті при-
міток, здійснюється на підставі заявки в межах квоти в розмірі 
70 000 тонн щомісяця.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 березня 2022 р. № 354 
Київ

Про внесення зміни до Положення  
про Почесну грамоту Кабінету Міністрів 

України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України, за-

твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 728 
(Офіційний вісник України, 2008 р., № 63, ст. 2138), доповнивши його пунктом 15 та-
кого змісту:

«15. Під час дії воєнного стану органи виконавчої влади та інші державні орга-
ни, визначені в пунктах 4 і 5 цього Положення, вносять до Кабінету Міністрів Украї-
ни тільки обґрунтовані подання для нагородження Почесною грамотою, в яких зазна-
чаються прізвище, ім’я, по батькові та посада або звання, без додавання документів, 
визначених пунктом 7 цього Положення.

Такі подання вносяться Міністром Кабінету Міністрів України для розгляду на за-
сіданні Кабінету Міністрів України з відповідним висновком структурного підрозділу 
Секретаріату Кабінету Міністрів України без їх розгляду Комісією.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 березня 2022 р. № 355 
Київ

Про денонсацію Угод в галузі освіти і науки 
з Російською Федерацією

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Денонсувати такі Угоди:
Угоду між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в га-

лузі культури, науки і освіти, вчинену у м. Москві 26 липня 1995 р.;
Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про взаєм-

не визнання та еквівалентність документів про освіту і вчені звання, вчинену у м. Мо-
скві 26 травня 2000 р.;

Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про співро-
бітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфі-
кації, вчинену у м. Харкові 21 червня 2002 року.

2. Міністерству закордонних справ надіслати депозитарію зазначених Угод відпо-
відні повідомлення.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 березня 2022 р. № 357 
Київ

Деякі питання виконання робіт підвищеної 
небезпеки та експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання  
підвищеної небезпеки на період дії  

воєнного стану
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що:
1) на період дії воєнного стану машини, механізми, устатковання підвищеної не-

безпеки, що зазначені у пунктах 2—9 групи А переліку машин, механізмів, устатко-
вання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 3 лютого 2021 р. № 77 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 13, ст. 543), експлу-
атуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної 
бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

2) на період дії воєнного стану види робіт підвищеної небезпеки, що зазначені 
у пунктах 4, 7—9, 11—21, 23—27, 29 і 30 групи А додатку 2 до Порядку видачі до-
зволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 (Офіційний вісник України,  
2011 р., № 84, ст. 3077; 2021 р., № 13, ст. 543), виконуються на підставі деклара-
ції відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охо-
рони праці;

3) суб’єкти господарювання, які набули право на експлуатацію (застосування) ма-
шин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та/або виконання робіт підви-
щеної небезпеки на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази ви-
могам законодавства з питань охорони праці з урахуванням підпунктів 1 і 2 цього 
пункту, не пізніше одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану по-
винні отримати відповідні дозвільні документи в порядку, строки та на умовах, що пе-
редбачені законодавством;

4) строк дії документів дозвільного характеру на експлуатацію машин, механіз-
мів, устатковання підвищеної небезпеки та на виконання робіт підвищеної небезпе-
ки, який закінчився в період дії воєнного стану, автоматично продовжується на пері-
од дії воєнного стану і протягом одного місяця після його припинення чи скасування.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до дня припинен-
ня або скасування воєнного стану і протягом одного місяця після його припинення 
чи скасування.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 березня 2022 р. № 358 
Київ

Про здійснення державних зовнішніх 
запозичень у 2022 році шляхом залучення 

кредиту від Французького агентства 
розвитку

З урахуванням Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введен-
ня воєнного стану в Україні» та з метою виконання Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2022 рік» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Здійснити державні зовнішні запозичення у 2022 році шляхом залучення креди-
ту від Французького агентства розвитку.

2. Затвердити Основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 
році шляхом залучення кредиту від Французького агентства розвитку, що додаються.

3. Міністерству фінансів передбачати під час складання проекту Державного бю-
джету України на відповідний рік кошти для погашення та обслуговування державних 
зовнішніх запозичень, здійснених згідно з цією постановою.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 березня 2022 р. № 358 

ОСНОВНІ УМОВИ  
здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році шляхом залучення 

кредиту від Французького агентства розвитку
1. Державні зовнішні запозичення у 2022 році здійснюються шляхом залучення 

кредиту від Французького агентства розвитку  на загальну суму, що не перевищує 
300 млн. євро (далі — кредит) та надається відповідно до кредитного договору між 
Україною в особі Міністра фінансів України як позичальником та Французьким агент-
ством розвитку як кредитором (далі — кредитний договір), у межах, передбачених 
Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік». 

2. На суму кредиту нараховуються проценти за фіксованою річною процентною 
ставкою у розмірі 1,04 відсотка.

Проценти сплачуються кожні шість місяців відповідно до умов кредитного дого-
вору.

3. Остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати укладен-
ня кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення 
кредиту строком на п’ять років від дати укладення кредитного договору).

4. Погашення та обслуговування кредиту здійснюється за рахунок коштів, перед-
бачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

5. Інші умови залучення кредиту визначаються кредитним договором та іншими 
документами, пов’язаними з його залученням.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 березня 2022 р. № 238-р 
Київ

Про виділення коштів з резервного фонду 
державного бюджету

1. З метою підвищення обороноздатності держави в умовах воєнного стану, вве-
деного в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення 
воєнного стану в Україні», виділити Міністерству внутрішніх справ 25 848 014,4 тис. 
гривень для здійснення виплати додаткової винагороди військовослужбовцям, осо-
бам рядового та начальницького складу, поліцейським, а також забезпечення належ-
ної оплати праці особовому складу та працівникам органів системи Міністерства вну-
трішніх справ, а саме:

апарату Міністерства внутрішніх справ за програмами 1001010 «Керівництво та 
управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України» 2 892,3 тис. гривень, 
1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення ді-
яльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» 1 602,2 
тис. гривень, 1001080 «Підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними 
умовами навчання» 455 382,1 тис. гривень, 1001170 «Наукове та інформаційно-ана-
літичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією» 
42,6 тис. гривень;

Адміністрації Державної прикордонної служби за програмами 1002010 «Керівни-
цтво та управління у сфері охорони державного кордону України» 45 256,1 тис. гри-
вень, 1002030 «Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Дер-
жавної прикордонної служби України» 5 358 806,3 тис. гривень, 1002110 «Розвіду-
вальна діяльність у сфері захисту державного кордону» 14 336 тис. гривень;

Національній гвардії за програмами 1003010 «Керівництво та управління Націо-
нальною гвардією України» 37 456,7 тис. гривень, 1003020 «Забезпечення виконан-
ня завдань, функцій та підготовка кадрів Національної гвардії України» 4 817 801,9 
тис. гривень;

Державній міграційній службі за програмою 1004020 «Забезпечення виконання 
завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб»  
23 973,2 тис. гривень;

Державній службі з надзвичайних ситуацій за програмами 1006010 «Керівництво 
та управління у сфері надзвичайних ситуацій» 12 420 тис. гривень, 1006280 «Забез-
печення діяльності сил цивільного захисту» 3 347 377,7 тис. гривень, 1006360 «Під-
готовка кадрів, наукова і науково-технічна діяльність у сфері цивільного захисту і по-
жежної безпеки» 191 459,4 тис. гривень;

Національній поліції за програмами 1007010 «Керівництво та управління діяль-
ністю Національної поліції України» 193 671 тис. гривень, 1007020 «Забезпечення 
діяльності органів, установ та закладів Національної поліції України» 11 345 536,9 
тис. гривень.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного 
фонду державного бюджету.

2. Міністерству внутрішніх справ подати до 30 грудня 2022 р. Міністерству фінан-
сів, Міністерству економіки та Державній казначейській службі звіт про використан-
ня коштів, виділених згідно із цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 березня 2022 р. № 239-р 
Київ

Деякі питання діяльності акціонерного 
товариства «Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз України»
Відповідно до частини першої статті 98 Цивільного кодексу України, статей 51 і 

52 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 35 пункту 70, підпункту 5 
пункту 92 Статуту акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «На-
фтогаз України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 груд-
ня 2016 р. № 1044, попередньо погодити рішення правління акціонерного товариства 
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» щодо погодження вчинення 
акціонерним товариством «Укргазвидобування» правочину, сума якого перевищує 3 
млрд. гривень, шляхом погодження рішення акціонера акціонерного товариства «Ук-
ргазвидобування», що додається до оригіналу, а саме щодо укладення з акціонерним 
товариством «Державний експортно-імпортний банк України» кредитного договору 
про відкриття мультивалютної відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитуван-
ня, еквівалентним 150 млн. доларів США.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 березня 2022 р. № 240-р 
Київ

Деякі питання правління акціонерного 
товариства «Українська залізниця»

1. Обрати та призначити 1 квітня 2022 р.:
головою правління акціонерного товариства «Українська залізниця» Камишіна 

Олександра Миколайовича строком на чотири роки;
членами правління акціонерного товариства «Українська залізниця» Бойка Гри-

горія Анатолійовича, Лященка Євгена Анатолійовича, Логунова Ореста Миколайови-
ча, Перцовського Олександра Семеновича, Цубера Павла Петровича, Шрамка Євгена 
Сергійовича строком на три роки.

2. Уповноважити голову наглядової ради акціонерного товариства «Українська за-
лізниця» підписати контракт з головою та членами правління акціонерного товари-
ства «Українська залізниця» Камишіним Олександром Миколайовичем та Бойком 
Григорієм Анатолійовичем, Лященком Євгеном Анатолійовичем, Логуновим Орестом 
Миколайовичем, Перцовським Олександром Семеновичем, Цубером Павлом Петро-
вичем, Шрамком Євгеном Сергійовичем.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 березня 2022 р. № 241-р 
Київ

Про підписання Додаткової угоди  
між Урядом України та Європейською 

Комісією, що діє від імені Європейського 
Союзу, про внесення змін до Угод  

про фінансування
Схвалити проект Додаткової угоди між Урядом України та Європейською Комі-

сією, що діє від імені Європейського Союзу, про внесення змін до Угод про фінан-
сування.

Уповноважити Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної ін-
теграції України Стефанішину Ольгу Віталіївну підписати зазначену Додаткову угоду.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 березня 2022 р. № 242-р 
Київ

Про підписання Угоди між Урядом України 
та Урядом Турецької Республіки щодо 
гуманітарної допомоги у сфері охорони 

здоров’я
Схвалити проект Угоди між Урядом України та Урядом Турецької Республіки щодо 

гуманітарної допомоги у сфері охорони здоров’я.
Уповноважити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Турецькій Респу-

бліці Боднара Василя Мироновича підписати зазначену Угоду.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ


