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  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України 
щодо розвитку установок зберігання енергії

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Абзац другий пункту 1 частини першої статті 2 Закону України «Про Національ-

ну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 51, ст. 833; 2020 р., № 26,  
ст. 172) викласти в такій редакції:

«діяльності з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії, 
зберігання енергії».

2. У Законі України «Про ринок електричної енергії» (Відомості Верховної Ради 
України, 2017 р., № 27-28, ст. 312 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:
пункти 11, 29, 32, 96 викласти в такій редакції:
«11) виробництво електричної енергії — діяльність, пов’язана з перетворенням 

енергії з енергетичних ресурсів будь-якого походження в електричну енергію за до-
помогою технічних засобів, крім діяльності із зберігання енергії»;

«29) електроенергетичне підприємство — суб’єкт господарювання, який здій-
снює одну з таких функцій: виробництво, передачу, розподіл, постачання електрич-
ної енергії споживачу, зберігання енергії або трейдерську діяльність»;

«32) електроустановка — комплекс взаємопов’язаних устаткування і споруд, що 
призначаються для виробництва або перетворення, передачі, розподілу, споживання 
електричної енергії чи зберігання енергії»;

«96) учасник ринку електричної енергії (далі — учасник ринку) — виробник, елек-
тропостачальник, трейдер, оператор системи передачі, оператор системи розподі-
лу, оператор ринку, гарантований покупець, оператор установки зберігання енергії та 
споживач, які провадять свою діяльність на ринку електричної енергії у порядку, пе-
редбаченому цим Законом»;

доповнити пунктами 41, 952, 98, 99, 100 такого змісту:
«41) балансування — усі дії та процеси, що здійснюються в будь-який період ча-

су, за допомогою яких оператор системи передачі забезпечує постійне підтриман-
ня частоти в об’єднаній енергетичній системі України в межах попередньо визначе-
ного діапазону стабільності та забезпечує підтримання необхідних обсягів резервів 
необхідної якості»;

«952) установка зберігання енергії — електроустановка, де відбувається зберіган-
ня енергії»;

«98) оператор установки зберігання енергії — фізична особа, у тому числі фі-
зична особа — підприємець, або юридична особа (крім гідроакумулюючих електро-
станцій), яка здійснює діяльність із зберігання енергії з метою продажу електричної 
енергії, що відпускається з установки зберігання енергії, та/або з метою надання до-
поміжних послуг чи надання послуг з балансування за допомогою установки збері-
гання енергії;

99) зберігання енергії — діяльність, пов’язана з відбором електричної енергії з 
метою відкладення її кінцевого використання на момент пізніший, ніж коли вона бу-
ла вироблена, її перетворенням в інший вид енергії, в якому вона може зберігатися, 
зберіганням та подальшим перетворенням такої енергії в електричну енергію з ме-
тою її відпуску в систему передачі, систему розподілу, мережу електростанції або ме-
режу споживача;

100) повністю інтегровані елементи мережі — елементи мережі, які інтегровано 
в систему передачі чи систему розподілу, у тому числі установка зберігання енергії, 
та які використовуються виключно з метою забезпечення безпечного та надійного 
функціонування відповідної системи передачі чи системи розподілу, але не викорис-
товуються для балансування або управління перевантаженнями»;

2) абзац перший частини п’ятої статті 5 викласти в такій редакції:
«5. З метою удосконалення політики у сфері електроенергетики всі суб’єкти гос-

подарювання, що здійснюють виробництво, передачу, розподіл, постачання, екс-
порт, імпорт електричної енергії, зберігання енергії, повинні надавати відомості про 
свою діяльність органу державної статистики для впорядкування енергетичної ста-
тистики та публікації у щорічному енергетичному балансі»;

3) частини першу — третю статті 8 викласти в такій редакції:
«1. Господарська діяльність з виробництва, передачі, розподілу електричної енер-

гії, постачання електричної енергії споживачам, зберігання енергії, трейдерська ді-
яльність, здійснення функцій оператора ринку та гарантованого покупця провадять-
ся на ринку електричної енергії за умови отримання відповідної ліцензії, якщо інше 
не передбачено цим Законом.

2. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва, пере-
дачі, розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії споживачу, збері-
гання енергії, трейдерської діяльності, здійснення функцій оператора ринку та гаран-
тованого покупця затверджуються Регулятором.

3. Ліцензія на провадження господарської діяльності з виробництва, передачі, 
розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії споживачу, зберіган-
ня енергії, трейдерської діяльності, здійснення функцій оператора ринку та гаранто-
ваного покупця видається Регулятором у встановленому законодавством порядку»;

4) абзаци другий і третій частини одинадцятої статті 21 виключити;
5) частину першу статті 30 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Виробник має право використовувати установку зберігання енергії у місці про-

вадження ліцензованої діяльності з виробництва без отримання ліцензії на прова-
дження господарської діяльності із зберігання енергії, за умови відбору електричної 
енергії установкою зберігання виключно від генеруючих установок виробника, якщо 
в будь-який момент у часі сумарна потужність, з якою здійснюється відпуск елек-
тричної енергії з мереж виробника в ОЕС України, не перевищує встановлену потуж-
ність електроустановок такого виробника в місці провадження ліцензованої діяль-
ності відповідно до ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва 
електричної енергії»;

6) доповнити розділом IV1 такого змісту:
«Розділ IV1 

ЗБЕРІГАННЯ ЕНЕРГІЇ

Стаття 301. Права та обов’язки оператора установки зберігання енергії
1. Діяльність із зберігання енергії підлягає ліцензуванню відповідно до законодав-

ства, крім випадків, встановлених цим Законом.
Діяльність із зберігання енергії без ліцензії на провадження господарської діяль-

ності із зберігання енергії дозволяється, якщо величина встановленої потужності чи 
відпуск електричної енергії менші за показники, визначені у відповідних ліцензійних 
умовах провадження господарської діяльності із зберігання енергії.

2. Оператору установки зберігання енергії забороняється здійснювати діяльність 
з передачі та розподілу електричної енергії, транспортування та розподілу природно-
го газу, виконання функцій оператора ринку та гарантованого покупця, крім випад-
ків, встановлених цим Законом. Центральний орган виконавчої влади, що здійснює 
прямий або опосередкований контроль за діяльністю з передачі та розподілу елек-
тричної енергії, транспортування та розподілу природного газу, не може здійснюва-
ти координацію та контроль за діяльністю операторів установок зберігання енергії.

3. Оператор установки зберігання енергії здійснює купівлю-продаж електричної 
енергії на ринку електричної енергії відповідно до положень цього Закону, правил 
ринку, правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, інших норма-
тивно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Опе-
ратор установки зберігання енергії має право надавати послуги з балансування та/
або допоміжні послуги відповідно до положень цього Закону та правил ринку.

4. Оператор установки зберігання енергії має право:
1) здійснювати купівлю-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії;
2) своєчасно та у повному обсязі отримувати кошти за продану ним електричну 

енергію відповідно до укладених договорів на ринку електричної енергії, за допоміж-
ні послуги та послуги з балансування;

ром, не набули права власності, володіння, користування, права розробляти, управ-
ляти або експлуатувати такі установки зберігання енергії чи є неспроможними нада-
вати допоміжні послуги, не пов’язані з регулюванням частоти, за обґрунтованою вар-
тістю та своєчасно;

б) такі установки зберігання енергії необхідні оператору системи розподілу для 
виконання своїх зобов’язань щодо забезпечення ефективної, надійної та безпечної 
роботи системи розподілу, і вони не використовуються для купівлі та/або продажу 
електричної енергії на ринку електричної енергії чи для надання послуг з балансуван-
ня та/або допоміжних послуг;

в) Регулятор на запит оператора системи розподілу провів оцінку необхідності на-
дання оператору системи розподілу права мати у власності, володіти, користуватися, 
розробляти, управляти чи експлуатувати установки зберігання енергії, виконав попе-
редню перевірку тендерної процедури та прийняв рішення про надання такого права.

З метою забезпечення справедливої тендерної процедури для закупівлі установок 
зберігання енергії Регулятор затверджує (погоджує) керівні принципи закупівлі опе-
ратором системи розподілу установок зберігання енергії.

10. Регулятор забезпечує не рідше ніж один раз на п’ять років проведення публіч-
них консультацій щодо існуючих установок зберігання енергії з метою оцінки потен-
ційної наявності та зацікавленості інших сторін в інвестуванні в такі установки.

У разі якщо публічні консультації, за оцінкою Регулятора, підтверджують спро-
можність інших сторін мати у власності, володіти, користуватися, розробляти, екс-
плуатувати або управляти такими установками на економічно вигідних умовах, Ре-
гулятор повинен забезпечити поступове припинення діяльності оператора системи 
розподілу, зазначеної у частині дев’ятій цієї статті, протягом періоду, що не переви-
щує 18 місяців.

Як частина умов цієї процедури, Регулятор може дозволити оператору системи 
розподілу отримати обґрунтовану компенсацію, зокрема, щоб відшкодувати залиш-
кову вартість своїх інвестицій в набуття установок зберігання енергії.

Дія цієї частини не поширюється на випадки, коли установки зберігання енергії є 
повністю інтегрованими елементами мережі оператора системи розподілу та не ви-
користовуються для балансування або управління перевантаженнями»;

10) частину першу статті 47 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Оператору системи розподілу забороняється здійснювати діяльність із зберіган-

ня енергії, крім випадків, передбачених статтею 46 цього Закону»;
11) частину четверту статті 52 викласти в такій редакції:
«4. Адміністратор розрахунків не має права здійснювати діяльність з виробни-

цтва, розподілу та постачання електричної енергії споживачу, зберігання енергії та 
трейдерську діяльність»;

12) частину четверту статті 53 викласти в такій редакції:
«4. Адміністратор комерційного обліку не має права здійснювати діяльність з ви-

робництва, розподілу, постачання електричної енергії споживачу, зберігання енергії 
та трейдерську діяльність»;

13) у статті 58:
частину першу доповнити пунктом 111 такого змісту:
«111) брати участь у ринку допоміжних послуг та об’єднуватися в групи з цією ме-

тою у порядку, визначеному правилами ринку»;
доповнити частинами четвертою і п’ятою такого змісту:
«4. Споживач має право без отримання ліцензії на провадження господарської ді-

яльності із зберігання енергії використовувати установки зберігання енергії, якщо та-
кий споживач у будь-який період часу не здійснює відпуск раніше збереженої в уста-
новці зберігання енергії в ОЕС України або в мережі інших суб’єктів господарювання.

5. Діяльність з надання послуг із зарядки електромобілів на електрозарядних 
станціях є споживанням електричної енергії»;

14) частину першу статті 66 викласти в такій редакції:
«1. Купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами здійсню-

ють виробники, електропостачальники, оператор системи передачі, оператори сис-
тем розподілу, трейдери, гарантований покупець, оператори установок зберігання 
енергії та споживачі»;

15) у статті 68:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Виробники зобов’язані надавати послуги з балансування в обсягах та випад-

ках, визначених цим Законом та правилами ринку. Оператори установок зберігання 
енергії та споживачі мають право надавати послуги з балансування у порядку, перед-
баченому правилами ринку.

Постачальник послуг з балансування має відповідати вимогам правил ринку щодо 
надання послуг з балансування»;

абзац п’ятий частини п’ятої викласти в такій редакції:
«Розрахунок обсягу не відпущеної виробником, який здійснює продаж електрич-

ної енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною, електричної енергії в 
результаті виконання команд оператора системи передачі здійснюється відповідно 
до затвердженої Регулятором методики, що є невід’ємною частиною правил рин-
ку. Якщо об’єкт електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернатив-
них джерел енергії, має у складі установку зберігання енергії, то обсяг електричної 
енергії, не відпущеної виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зе-
леним» тарифом або за аукціонною ціною, в результаті виконання команд опера-
тора системи передачі із зменшення навантаження, зменшується на обсяг відбору 
електричної енергії установки зберігання енергії протягом часу надання послуги із 
зменшення навантаження. Методика повинна ґрунтуватися на об’єктивних показни-
ках виробництва електричної енергії на відповідних об’єктах електроенергетики. По-
рядок надання послуг із зменшення навантаження виробником, який здійснює про-
даж електричної енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною, визнача-
ється правилами ринку»;

16) частину шосту статті 69 доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту:
«Оператори установок зберігання енергії мають право надавати допоміжні послу-

ги у порядку, передбаченому правилами ринку.
Постачальник допоміжних послуг має відповідати вимогам правил ринку та ко-

дексу системи передачі щодо надання допоміжних послуг»;
17) статтю 71 доповнити частинами сьомою і восьмою такого змісту:
«7. Виробникам електричної енергії, яким встановлено «зелений» тариф або які 

за результатами аукціону набули право на підтримку, дозволяється зберігати енер-
гію, вироблену на власних електроустановках, що використовують альтернативні 
джерела енергії, без отримання ліцензії на провадження господарської діяльності із 
зберігання енергії, за умови відбору електричної енергії установкою зберігання енер-
гії виключно від власних генеруючих установок, якщо в будь-який момент у часі по-
тужність, з якою здійснюється відпуск електричної енергії, не перевищує встановле-
ну потужність електроустановок такого виробника відповідно до ліцензії на прова-
дження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та за наявності 
окремого комерційного обліку електричної енергії, перетікання якої здійснено як до, 
так і з установки зберігання енергії відповідно до вимог кодексу комерційного обліку.

8. Встановлення установки зберігання енергії виробниками електричної енергії, 
яким встановлено «зелений» тариф або які за результатами аукціону отримали пра-
во на підтримку, не є підставою для перегляду встановленого «зеленого» тарифу 
або аукціонної ціни, якщо виконуються всі умови, визначені частиною сьомою ці-
єї статті».

3. Абзац перший пункту 4 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Зако-
ну України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конку-
рентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» (Ві-
домості Верховної Ради України, 2019 р., № 23, ст. 89) виключити.

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього За-

кону:
забезпечити розроблення та прийняття нормативно-правових актів, необхідних 

для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами вико-

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
15 лютого 2022 року
№ 2046-IX

3) отримувати доступ до системи передачі та систем розподілу на справедливих, 
недискримінаційних і прозорих засадах відповідно до вимог кодексу системи пере-
дачі, кодексу систем розподілу;

4) отримувати доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії 
у порядку та обсягах, визначених правилами ринку, правилами ринку «на добу напе-
ред» та внутрішньодобового ринку та іншими нормативно-правовими актами, що ре-
гулюють функціонування ринку електричної енергії.

5. Оператор установки зберігання енергії має інші права, передбачені законодав-
ством.

6. Оператор установки зберігання енергії зобов’язаний:
1) дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збе-

рігання енергії, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 
ринку електричної енергії;

2) надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енер-
гії за двосторонніми договорами, в тому числі імпортованої та експортованої елек-
тричної енергії, у порядку, передбаченому правилами ринку;

3) складати добові графіки електричної енергії згідно з обсягами купленої та про-
даної електричної енергії та надавати їх оператору системи передачі відповідно до 
правил ринку;

4) виконувати акцептовані оператором системи передачі добові графіки електрич-
ної енергії;

5) нести фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії за цінами, 
визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання ним акцептованих опе-
ратором системи передачі погодинних графіків електричної енергії;

6) своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за електричну енергію, ку-
плену на ринку електричної енергії, та за послуги, що надаються на ринку електрич-
ної енергії;

7) надавати Регулятору інформацію, необхідну для здійснення ним функцій і по-
вноважень, встановлених законодавством;

8) надавати учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними своїх 
функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правила-
ми ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, ко-
дексом системи передачі, кодексом систем розподілу, кодексом комерційного об-
ліку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування рин-
ку електричної енергії;

9) забезпечити комерційний облік електричної енергії, перетікання якої здійсне-
но як до, так і з установки зберігання енергії, відповідно до вимог кодексу комер-
ційного обліку;

10) укладати договори, які є обов’язковими для провадження діяльності на ринку 
електричної енергії, та виконувати умови цих договорів.

7. Експлуатація установки зберігання енергії без наявності окремого комерційно-
го обліку забороняється.

8. Оператор установки зберігання енергії сплачує плату за послуги з передачі 
електричної енергії, розподілу електричної енергії, плату за послуги з диспетчерсько-
го (оперативно-технологічного) управління, яка розраховується на обсяг абсолютної 
величини різниці між місячним відбором та місячним відпуском електричної енергії 
установкою зберігання енергії за відповідними тарифами, на умовах, визначених ко-
дексом системи передачі, кодексом систем розподілу та правилами роздрібного рин-
ку електричної енергії»;

7) частину другу статті 32 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Оператору системи передачі забороняється здійснювати діяльність із зберігання 

енергії, крім випадків, передбачених статтею 33 цього Закону»;
8) статтю 33 доповнити частинами десятою — чотирнадцятою такого змісту:
«10. Оператор системи передачі не має права мати у власності, володіти, корис-

туватися, розробляти, управляти (крім здійснення диспетчерського (оперативно-тех-
нологічного) управління), експлуатувати установки зберігання енергії, крім випадків, 
передбачених цим Законом.

11. Оператор системи передачі має право мати у власності, володіти, користува-
тися, розробляти, управляти чи експлуатувати установки зберігання енергії, якщо:

вони є повністю інтегрованими елементами мережі оператора системи передачі і 
Регулятор надав на це свою згоду;

у разі дотримання таких умов (сукупно):
а) інші сторони, за результатами відкритої, прозорої та недискримінаційної тен-

дерної процедури, яка підлягає попередньому перегляду та затвердженню Регулято-
ром, не набули права власності, володіння, користування, права розробляти, управ-
ляти або експлуатувати такі установки зберігання енергії чи є неспроможними нада-
вати допоміжні послуги, не пов’язані з регулюванням частоти, за обґрунтованою вар-
тістю та своєчасно;

б) такі установки зберігання енергії необхідні оператору системи передачі для ви-
конання своїх зобов’язань щодо забезпечення ефективної, надійної та безпечної ро-
боти системи передачі, і вони не використовуються для купівлі та/або продажу елек-
тричної енергії на ринку електричної енергії чи для надання послуг з балансування та/
або допоміжних послуг;

в) Регулятор на запит оператора системи передачі провів оцінку необхідності на-
дання оператору системи передачі права мати у власності, володіти, користуватися, 
розробляти, управляти чи експлуатувати установки зберігання енергії, виконав попе-
редню перевірку тендерної процедури та прийняв рішення про надання такого права.

З метою забезпечення справедливої тендерної процедури для закупівлі установок 
зберігання енергії Регулятор затверджує (погоджує) керівні принципи закупівлі опе-
ратором системи передачі установок зберігання енергії.

12. Рішення про надання згоди оператору системи передачі набути у власність, во-
лодіння, користування або розробляти, управляти чи експлуатувати установки збе-
рігання енергії повідомляється Регулятором Секретаріату Енергетичного Співтовари-
ства разом з відповідною інформацією про запит оператора системи передачі та не-
обхідність надання такого права.

13. Оператор системи передачі має право використовувати власні установки збе-
рігання енергії виключно у разі, якщо система передачі знаходиться у передаварійно-
му режимі, аварійному режимі, режимі системної аварії або режимі відновлення, ви-
значених кодексом системи передачі.

Оператор системи передачі здійснює диспетчерське управління установками збе-
рігання енергії у порядку, передбаченому законодавством.

14. Регулятор забезпечує не рідше ніж один раз на п’ять років проведення публіч-
них консультацій щодо існуючих установок зберігання енергії з метою оцінки потен-
ційної наявності та зацікавленості інших сторін в інвестуванні в такі установки.

У разі якщо публічні консультації, за оцінкою Регулятора, підтверджують спро-
можність інших сторін мати у власності, володіти, користуватися, розробляти, екс-
плуатувати або управляти такими установками на економічно вигідних умовах, Регу-
лятор повинен забезпечити поступове припинення діяльності оператора системи пе-
редачі, зазначеної у частинах одинадцятій та тринадцятій цієї статті, протягом періо-
ду, що не перевищує 18 місяців.

Як частина умов цієї процедури Регулятор може дозволити оператору системи пе-
редачі отримати обґрунтовану компенсацію, зокрема, щоб відшкодувати залишкову 
вартість своїх інвестицій в набуття установок зберігання енергії.

Дія цієї частини не поширюється на випадки, коли установки зберігання енергії є 
повністю інтегрованими елементами мережі оператора системи передачі та не вико-
ристовуються для балансування або управління перевантаженнями»;

9) у статті 46:
пункт 4 частини першої викласти в такій редакції:
«4) здійснює планування розвитку системи розподілу з урахуванням заходів з 

енергоефективності, управління попитом та можливостей використання розподіле-
ної генерації та установок зберігання енергії»;

доповнити частинами восьмою — десятою такого змісту:
«8. Оператор системи розподілу не має права мати у власності, володіти, корис-

туватися, розробляти, управляти чи експлуатувати установки зберігання енергії, крім 
випадків, передбачених цим Законом.

9. Оператор системи розподілу має право мати у власності, володіти, користува-
тися, розробляти, управляти чи експлуатувати установки зберігання енергії, якщо:

вони є повністю інтегрованими елементами мережі оператора системи розподілу 
і Регулятор надав на це свою згоду;

у разі дотримання таких умов (сукупно):
а) інші сторони за результатами відкритої, прозорої та недискримінаційної тен-

дерної процедури, яка підлягає попередньому перегляду та затвердженню Регулято-
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Хворостян Микола Михайлович, 17.08.1985 р.н., у відповідності до вимог 

ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 62022050020000091 від 15.03.2022, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 111 Кримінального кодексу України, тобто у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Хворостян Микола Михайлович, 17.08.1985 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 

Вам необхідно з’явитися 23, 24, 25 квітня 2022 року о 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією 
у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті 
Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (099)-35-24-122 для проведення слідчих та про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 62022050020000091 від 15.03.2022 як підозрюваному. По-
важні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального проце-
суального кодексу України.

Старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку)
Територіального управління Державного бюро розслідувань, 

розташованого у місті Краматорську Олександр ЗАВАДСЬКИЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Кононов Євген Олегович, 23.01.1993  р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 

278 КПК України вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за № 62022050020000090 
від 15.03.2022, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодек-
су України, тобто у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Кононов Євген Олегович, 23.01.1993 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам не-

обхідно з’явитися 23, 24, 25 квітня 2022 року о 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у міс-
ті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Кра-
маторську  (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (099)-35-24-122 для проведення слідчих та проце-
суальних дій у кримінальному провадженні № 62022050020000090 від 15.03.2022 як підозрюваному. По-
важні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального проце-
суального кодексу України.

Старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку)
Територіального управління Державного бюро розслідувань, 

розташованого у місті Краматорську Олександр ЗАВАДСЬКИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається Бутко Олена Іллівна, 04.10.1971 р.н., на 
23.04.2022 об 11:00, на 25.04.2022 об 11:00, на 26.04.2022 о 09:00 до слідчого управління Головного управ-
ління Національної поліції в Луганській області, за адресою: вул. Троїцька, 20а, м. Дніпро, Дніпропетровської 
області (каб. 217) для отримання письмового повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопору-
шення у кримінальному провадженні № 42022130000000093 від 08.04.2022 за ознаками кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваного, а також проведення інших 
слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: 
можливість застосування приводу та здійснення спеціального досудового розслідування. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається Бригалда Володимир Володимирович, 
09.03.1981 року народження, на 23.04.2022 об 11.00, на 25.04.2022 об 11.00, на 26.04.2022 об 11.00 до слід-
чого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області за адресою: вул. Троїцька, 
20а, м. Дніпро, Дніпропетровської області (каб. 217) для отримання письмового повідомлення про підозру у 
кримінальному провадженні № 42022130000000090 від 08.04.2022 за ознаками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваного, а також проведення інших слід-
чих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: 
можливість застосування приводу та здійснення спеціального досудового розслідування.

Повістка про виклик до суду

Вишгородський районний суд Київської області викликає обвинуваченого Булаха Олександра Валерійо-

вича для участі у підготовчому судовому засіданні в кримінальному провадженні № 222016160000000126 

за ч.1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться о 14 год. 21 червня 2022 року.

Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає кримінальне провадження № 712/2568/22, Фесенка Олександра 
Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження. Обвинувачений Фесенко Олександр Олександрович 20.06.1992 року народження, проживаючий за 
адресою: м. Хрустальний, мікрорайон 2, буд. 16, кв. 99, що обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі в судовому засіданні Соснівського районного суду м. Черкаси 
стосовно нього викликається на 09 годину 30 хвилин 16 травня 2022 року в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, 
вул. Гоголя, 316, зал № 1.

Суддя С. М. Бащенко

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової устано-
ви «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» з подальшим 
спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 
2013—2023 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 трав-
ня 2011 р. № 488 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 35, ст. 1456; 2019 р., № 2,  
ст. 46; 2021 р., № 25, ст. 1185, № 76, ст. 4790; 2022 р., № 5, ст. 302), і Порядку ви-
конання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в 
умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
9 червня 2021 р. № 590 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 48, ст. 2974), — із 
змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 21 березня 2022 р.  
№ 346, від 29 березня 2022 р. № 381 та від 9 квітня 2022 р. № 420, зміни, що дода-
ються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 квітня 2022 р. № 469

ЗМІНИ, 
що вносяться до порядків, затверджених постановами  
Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 488  

і від 9 червня 2021 р. № 590

1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збіль-
шення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи «Держав-
ний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» з подальшим спряму-
ванням на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013—
2023 роки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня  
2011 р. № 488:

1) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Кошти використовуються для:
будівництва або придбання житла з метою подальшої передачі такого житла в 

оренду (найм), оренду із правом викупу, продажу на умовах пільгового кредитуван-
ня;

пільгового кредитування юридичних та фізичних осіб для здійснення будівництва 
житла;

надання молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам довгострокових піль-
гових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла.

Замовником будівництва та покупцем житла відповідно до абзацу другого цього 
пункту виступає Фонд або його структурні підрозділи. 

Будівництво житла може здійснюватися за типовими проектами будівництва жит-
ла та із застосуванням сучасних технологій швидкого будівництва. 

Вартість будівництва або придбання 1 кв. метра загальної площі житла (з ураху-
ванням оздоблювальних робіт) не повинна перевищувати граничну вартість.

Відсоткова ставка за користування кредитами, наданими відповідно до абзаців 
третього і четвертого цього пункту, не може перевищувати облікову ставку Націо-
нального банку. Строк надання кредиту становить до 20 років. 

Гранична вартість — вартість 1 кв. метра загальної площі житла, що викуповуєть-
ся або будується, яка не може перевищувати опосередковану вартість спорудження 
житла за регіонами України, визначену Мінрегіоном та збільшену для:

міст — обласних центрів, міст обласного значення із чисельністю населення по-
над 300 тис. осіб і населених пунктів, які розташовані в районах, прилеглих до меж 
міст — обласних центрів, — у 1,75 раза;

інших населених пунктів — у 1,5 раза.
Правила виконання напрямків, визначених в абзацах другому — четвертому цього 

пункту, затверджуються правлінням Фонду за погодженням із Мінрегіоном. 
Розподіл коштів здійснюється Мінрегіоном.»;
2) пункт 7 викласти в такій редакції:
«7. Фонд надсилає щокварталу до 25 числа наступного місяця Мінрегіону інфор-

мацію про використання коштів відповідно до цього Порядку.».
2. У Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в осо-

бливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженому постановою Кабінету Міні-
стрів України від 9 червня 2021 р. № 590: 

1) пункт 18 викласти в такій редакції:
«18. У разі виконання повноважень Казначейством в особливому режимі відкрит-

тя асигнувань із державного бюджету за видатками та наданням кредитів здійсню-
ється в установленому законодавством порядку в такій черговості:

1) за видатками загального фонду державного бюджету:
на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму во-

єнного стану, а також головних розпорядників бюджетних коштів, залучених до ви-
рішення завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового ре-
жиму воєнного стану; 

на оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну пла-
ту; на обслуговування державного та гарантованого державою боргу, виконання га-
рантійних зобов’язань, виплати за державними деривативами; на соціальне забез-
печення; на поточні трансферти місцевим бюджетам; на придбання медикаментів та 
перев’язувальних матеріалів; на забезпечення продуктами харчування; на оплату ко-
мунальних послуг та енергоносіїв; на підготовку кадрів закладами фахової передви-
щої та вищої освіти; на забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засо-
бами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користу-
вання; на наукову і науково-технічну діяльність; роботи та заходи, що здійснюють-
ся на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської 
АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, та роботи з 
посилення бар’єрних функцій зони відчуження; на компенсацію процентів, сплачува-
них банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадя-
нами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла; на обслуговування піль-
гових державних кредитів та договорів із часткової компенсації процентів; на заходи, 
пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резерв-
ного фонду державного бюджету; на здійснення розвідувальної діяльності; на опла-
ту послуг із охорони державних (комунальних) закладів культури; на оплату енерго-
сервісу; на програму державних гарантій медичного обслуговування населення; на 
середньострокові зобов’язання у сфері охорони здоров’я;

2) за видатками спеціального фонду державного бюджету — на капітальні транс-
ферти підприємствам, установам та організаціям у частині збільшення статутного ка-
піталу Держмолодьжитла;

3) за іншими видатками та наданням кредитів.
Виконання розпоряджень про виділення коштів загального фонду місцевих бю-

джетів під час виконання органами Казначейства повноважень в особливому режимі 
здійснюється в установленому законодавством порядку.»;

2) у підпункті 2 пункту 19:
абзац третій після слів «субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам 

та організаціям у частині оплати праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та 
перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, стипендій, опла-
ти комунальних послуг та енергоносіїв» доповнити словами «; капітальні трансфер-
ти підприємствам, установам та організаціям у частині збільшення статутного капі-
талу Держмолодьжитла»;

доповнити підпункт абзацом такого змісту: 
«за іншими коштами з казначейських небюджетних рахунків інших клієнтів за на-

прямками, що визначені Порядком використання коштів, передбачених у державно-
му бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансо-
вої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» з 
подальшим спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення моло-
ді житлом на 2013—2023 роки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 11 травня 2011 р. № 488 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 35, ст. 1456);».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 квітня 2022 р. № 470 
Київ

Про внесення змін до Порядку затвердження 
проектів будівництва і проведення  

їх експертизи
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експер-

тизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р.  
№ 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674; 2012 р., № 50, ст. 1973; 
2015 р., № 72, ст. 2362; 2019 р., № 17, ст. 570), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 квітня 2022 р. № 470

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку затвердження проектів 

 будівництва і проведення їх експертизи

1. Абзац перший пункту 3 доповнити  реченнями такого змісту: «Під час дії воєн-
ного стану розроблення проектів будівництва з капітального  ремонту об’єктів (неза-
лежно від класу наслідків (відповідальності), пошкоджених в результаті воєнних дій, 

допускається здійснювати у складі дефектного акта, у якому визначаються фізич-
ні обсяги робіт, пояснювальної записки, в якій зазначаються умови виконання ро-
біт, та кошторисної документації на підставі звіту за результатами обстеження, роз-
робленого відповідно до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуата-
цію об’єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
12 квітня 2017 р. № 257 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 33, ст. 1045). Зазначе-
ний звіт повинен містити висновок про технічний стан об’єкта, відомість пошкодже-
них (зруйнованих) конструкцій, інженерних систем (із зазначенням ступеня та об-
сягів пошкоджень, їх технічного стану), а також рекомендовані заходи з відновлен-
ня експлуатаційної придатності об’єкта. Рішення щодо обсягу проектної документації 
(щодо можливості розроблення проекту будівництва у складі дефектного акта, по-
яснювальної записки та кошторисної документації) приймається головним архітекто-
ром проекту та/або головним інженером проекту за погодженням із замовником, що 
зазначається у завданні на проектування.».

2. Абзац четвертий пункту 10 після цифр і слів «300 тис. гривень» доповнити сло-
вами і цифрою «, а під час дії воєнного стану — 1 млн. гривень».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 квітня 2022 р. № 294-р 
Київ

Про продовження Лоссовському І. Є.  
строку перебування на державній службі

Відповідно до частини четвертої статті 83 Закону України «Про державну службу» 
продовжити заступникові Голови Державної служби України з етнополітики та сво-
боди совісті Лоссовському Ігорю Євгеновичу строк перебування на державній служ-
бі до 22 квітня 2023 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 квітня 2022 р. № 295-р 
Київ

Про звільнення Сербіна Є. Л. з посади 
першого заступника Голови Державного 

агентства меліорації та рибного 
господарства України

Звільнити Сербіна Євгена Леонідовича з посади першого заступника Голови Дер-
жавного агентства меліорації та рибного господарства України за угодою сторін 
(пункт 3 частини першої статті 83 Закону України «Про державну службу»).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Президент України 
звільнив:
АВРАМЕНКА В’ячеслава Григоровича — з посади голови Новоград-Волинської ра-

йонної державної адміністрації Житомирської області.
призначив:
ХОМИЧА Олександра Степановича — головою Житомирської районної державної 

адміністрації Житомирської області;
ТУРОВСЬКОГО Івана Йосиповича — головою Новоград-Волинської районної дер-

жавної адміністрації Житомирської області;
ЯРМОЛЮКА Олега Івановича — начальником Народицької селищної військової 

адміністрації Коростенського району Житомирської області.

КАДРОВІ ПИТАННЯ


