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Міністр закордонних справ про необхідність 
міжнародних зусиль для примушення РФ виконувати 
зобов’язання за нормандським форматом   

Ветерани вкотре 
захищають 

КІБЕРПРОСТІР. 30 ветеранів АТО/ООС розпочали навчання за 
програмою професійного розвитку в галузі кібербезпеки та реінте-
грації для ветеранів «Кіберзахисники». Учасники пройдуть чотири-
місячні професійні тренінги, отримають визнаний державою сер-
тифікат, змогу безплатно скласти сертифікаційний іспит CISCO 
Academy та допомогу у працевлаштуванні. Для участі в доборі на-
дійшло 460 заявок. Для тих, хто не потрапив тепер, у вересні розпо-
чнеться навчання другого потоку, і ще 30 ветеранів зможуть долу-
читися до програми, повідомляє пресслужба Мінветеранів. 

«Війна триває не лише на полі бою, а й у кіберпросторі. І ветера-
ни зможуть застосовувати навички, здобуті під час служби, в галузі 
кібербезпеки й надалі захищати свою країну», — зазначив заступ-
ник міністра у справах ветеранів Ігор Безкаравайний.

Програму реалізує Фонд цивільних досліджень і розвитку за 
стратегічної та фінансової підтримки управління з координації на-
дання допомоги США країнам Європи та Євразії Держдепу США у 
партнерстві з НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» й Національним уні-
верситетом «Києво-Могилянська академія».

ДМИТРО КУЛЕБА:

ЦИФРА ДНЯ

40 850 тисяч тонн 
зернових, зернобобових культур  

і борошна вже експортовано у цьому 
маркетинговому році на зовнішні ринки

«Обстріли українських 
позицій з тимчасово 

окупованих територій 
Донеччини й Луганщини 

підтверджують, що загроза 
подальших агресивних 
дій Росії зберігається».

Сім кроків  
до ефективного 
розвитку територій

СУСПІЛЬНИЙ ДІАЛОГ. Профільне міністерство презентувало 
дорожню карту підготовки громад до відкриття ринку землі 
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Шляхи усунення проблем  
з якістю експортного зерна 
полягають у співпраці 
сільгоспвиробників, експортерів 
та контролюючих органів 

АПК І ВЛАДА

Закон України «Про внесення 
змін до деяких законів України 
щодо захисту споживачів при 
врегулюванні простроченої 
заборгованості»

ЦИТАТА ДНЯ

Літній відпочинок:  із чи поза Європою?
РИНОК. Сезон вже розпочався, проте українці ще не мають змоги відвідувати більшість країн ЄС

Олег ГРОМОВ,  
«Урядовий кур’єр»

У літньому сезоні-2021 не бу-
де звичних канікул, усе від-

буватиметься з неабиякими осо-
бливостями. Таку характерис-
тику дав нинішньому рокові го-
лова Всесвітньої медичної  асо-
ціації Френк Ульріх Монтгомері. 

На його думку, для повернення 
«до нормальних подорожей» не-
обхідно, щоб населення переста-
ло жити з обмеженнями, а цьо-
го не можна досягти до наступ-
ного туристичного сезону навіть 
за умов появи у більшості країн 
вакцини від коронавірусу.

Отже, коротко перефразову-
ючи пана Монтгомері, можна з 

упевненістю сказати, що цього-
річний відпочинок українських 
громадян буде з великими обме-
женнями. «Урядовий кур’єр»  до-
кладно з’ясовував особливості ни-
нішнього високого сезону і те, які 
альтернативні напрямки будуть 
доступні нашим громадянам.  

Головна новина для україн-
ських туристів не дуже  добра: 

більшість країн Європи  поки що 
не бажають відкриватися для 
громадян — не членів ЄС. Хоч 
про відкриття країн та літньо-
го туристичного сезону для всіх 
громадян керівництво ЄС вело 
розмову неодноразово. Це від-
бувалося і взимку, і навесні 2021 
року. Та поки що все на низько-
му старті.

Є, щоправда,  кілька кра-
їн-штрейкбрехерів серед чле-
нів ЄС, які все-таки наважилися 
відкритися для туристів, що жи-
вуть не в Євросоюзі. Це Греція, 
Болгарія та Хорватія. Дуже ак-
тивною в цьому сенсі стала Гре-
ція. Там  добре знають, як 
полюбляють відпочинок 
на землі Еллади українці. 4
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Після відкриття ринку землі варто очікувати зростання ціни на землю щонайменше вдвічі протягом перших 3—5 років, 
вважає Прем’єр-міністр Денис Шмигаль
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ
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У Брюсселі припускають причетність Росії 
до акту повітряного піратства
ГЕОПОЛІТИКА. ЄС оперативно зреагував на примусове затримання літака європейської  
авіакомпанії в Білорусі

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Історія із примусовою по-
садкою у Мінську літа-

ка авіакомпанії Ryanair і за-
тримання опозиційного бі-
лоруського журналіста Ро-
мана Протасевича шокува-
ла Брюссель. У неділю, що-
йно стало відомо про цей ін-
цидент, журналісти, акреди-
товані при євроінституціях, 
почали бомбардувати гру-
пу у Messenger, де вони спіл-
куються зі спікером Євро-
пейської ради, з одним запи-
танням: коли і як ЄС відреа-
гує на зухвальство білорусь-
кої влади. 

Варто віддати належне ке-
рівництву ЄС, бо реакція бу-
ла миттєвою. Відповідну за-
яву зробив голова Європей-
ської ради Шарль Мішель. 
Він повідомив, що у зв’язку 
з цими подіями ухвалено рі-
шення розширити порядок 
денний засідання саміту Єв-
роради, яке завершилося 
вчора у Брюсселі. Він пообі-
цяв, що цей «безпрецедент-
ний випадок» не залишиться 
без наслідків. Із різкою кри-
тикою дій білоруської влади 
виступили очільниця Євро-
комісії Урсула фон дер Ля-
єн, верховний представник 
ЄС із питань зовнішньої та 
безпекової політики Жозеп 
Боррель, генсек НАТО Єнс 
Столтенберг, держсекретар 
США Ентоні Блінкен, а та-
кож лідери багатьох євро-
пейських держав. 

ЄС закриє свій 
повітряний 
простір для 
Білорусі

Рішення Європейської 
ради щодо Білорусі було 
оприлюднено у понеділок 
увечері після спільної вече-
рі лідерів країн-членів ЄС. 

У ній міститься заклик до 
Мінська негайно звільнити 
Романа Протасевича та йо-
го супутницю Софію Сапе-
гу, гарантувавши їм свободу 
пересування. А Міжнародна 
організація цивільної авіа-
ції терміново розслідувати-
ме цей «безпрецедентний та 
неприйнятний випадок». Лі-
дери країн-членів ЄС пого-
дилися, що необхідно склас-
ти нові санкційні списки 
представників білоруської 
влади, а також запровадити 
«точкові економічні санкції» 
проти Білорусі. 

Європейська рада закли-
кає всіх перевізників, що ба-
зуються у ЄС, уникати пе-
рельотів над Білоруссю і за-
крити повітряний простір й 
аеропорти ЄС для білорусь-
ких авіакомпаній.  

Як повідомив «УК» висо-
копосадовець Євроради, зу-
стріч лідерів ЄС відбувала-
ся за зачиненими дверима, 
усі присутні мали залишити 
свої мобільні телефони по-
за межами зали, де відбува-
лася вечеря. Про спільні дії 
ЄС щодо Білорусі європей-
ські лідери домовилися ду-
же швидко, так само швид-
ко було погоджено текст 
спільної заяви. Це поясню-

ється тим, що у ЄС обуре-
ні серйозною загрозою для 
цивільної авіації та пасажи-
рів на борту, яку спровоку-
вала білоруська влада. Спів-
розмовник «УК» наголосив, 
що секторальні економіч-
ні санкції проти Білорусі, 
які терміново почне готува-
ти Європейська служба зо-
внішньої діяльності, будуть 
дуже жорсткими. 

Тим часом національні 
уряди європейських країн 
та деякі комерційні авіаком-
панії ухвалюють самостій-
ні рішення у зв’язку з діями 
білоруської влади, які у ком-
панії Ryanair назвали ак-
том повітряного піратства. 
Британський уряд відкли-
кав дозвіл білоруської авіа-
компанії «Белавіа» на вико-
нання рейсів до Сполучено-
го Королівства. Уряд Литви 
заборонив прибуття у кра-
їну і відбуття з Литви літа-
ків, маршрут яких проля-
гає над територією Білору-
сі. Латвійська авіакомпа-
нія airBaltic вирішила не лі-
тати над Білоруссю, а угор-
ська Wizz Air вже направи-
ла рейс Київ — Таллінн в 
обхід повітряного простору 
Білорусі. До них долучили-
ся ще кілька провідних єв-

ропейських авіакомпаній, 
які зупинили авіаперельоти 
над територією Білорусі: Air 
France (Франція), Finnair 
(Фінляндія), SAS (Швеція), 
Avia Solutions (Кіпр), LOT 
(Польща), KLM (Нідерлан-
ди) і Lufthansa (Німеччина). 

Після закликів до авіапе-
ревізників Євросоюзу про 
відмову від польотів над по-
вітряним простором Білору-
сі над нею фактично пере-
стали пролітати літаки, по-
відомляє УНІАН. Час від ча-
су в повітряному просторі 

Білорусі з’являються росій-
ські літаки й поодинокі суд-
на країн, які ще не ухвалили 
відмову від здійснення рей-
сів у цю країну та над нею.

На санкції 
потрібен час

Попри рішучий тон зая-
ви, в кулуарах євроінститу-
цій говорять, що кроки, які в 
ній окреслено, буде складно 
запровадити швидко з огля-
ду на юридичні й практичні 
тонкощі. Брюсселю вдалося 

запровадити санкції після 
фальсифікації президент-
ських виборів у Білорусі й 
кричущі порушення прав 
людини лише після тримі-
сячних дебатів між урядами 
країн-членів ЄС. Тож бага-
то хто в Брюсселі тепер по-
боюється, що затягування 
з покаранням режиму Лу-
кашенка знову кине тінь на 
здатність ЄС ефективно й 
злагоджено діяти у питан-
нях зовнішньої політики, 
особливо тоді, коли йдеться 
про дієве стримування біля 
своїх кордонів авторитар-
них режимів, які нехтують 
міжнародним правом. 

Для формування санкцій-
ного пакета слід встановити, 
якою була роль самого Лука-
шенка в історії із примусо-
вою посадкою літака. Адже 
у Брюсселі припускають, що 
на нього чинили тиск ззовні, і 
ні для кого не таємниця, хто 
саме це робив. З огляду на це 
слід терміново розслідува-
ти, ким були четверо росій-
ських громадян, які зійшли 
разом із затриманим Прота-
севичем з літака в мінському 
аеропорту: співробітниками 
білоруського КДБ чи росій-
ського ФСБ. У Брюсселі ма-
ло сумніваються, що зухвале 
примусове затримання літа-
ка могло відбутися без участі 
Росії, а саме без прямого ку-
раторства Володимира Пу-
тіна. 

Недолугими видаються 
й спроби білоруського ре-
жиму перекласти провину 
на палестинський рух ХА-
МАС, який Мінськ устиг 
звинуватити у нібито замі-
нуванні сумнозвісного літа-
ка. Адже ця організація опе-
ративно спростувала заяву 
Білорусі про міфічні погро-
зи підірвати літак Ryanair. А 
це вже геть інша історія, яка 
може мати непередбачува-
не й доволі неприємне про-
довження.  

Сім кроків до ефективного розвитку територій
Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 

«Урядовий кур’єр» 

Триває триденний Всеукраїн-
ський форум «Україна 30. Зем-

ля». Обговорено необхідність ухва-
лення останніх ключових зако-
нів, важливих для відкриття у лип-
ні цього року ринку сільгоспзе-
мель і повернення в державну влас-
ність розкрадених угідь. На черзі — 
регіо нальна політика в умовах від-
криття ринку. 

Як зазначив Прем’єр-міністр Де-
нис Шмигаль, Україна залишалася 
однією з останніх у Європі, де влас-
ники земельних паїв не могли по-
вністю розпоряджатися власним 
майном, не мали справедливої вар-
тості оренди — нині в Україні вона 
в кілька разів нижча, ніж у сусідів. 

«Уже через місяць ця кричуща 
несправедливість стане розділом 
підручників новітньої історії дер-
жави. Вигоди від відкриття ринку 
землі отримають і землевласники, 
й аграрії, і громади», — наголосив 
очільник уряду. 

За оцінками експертів, після від-
криття ринку землі варто очікувати 
зростання ціни на землю щонаймен-
ше удвічі протягом перших 3—5 років. 

«За роки незалежності майже  
5 мільйонів гектарів землі було ви-
ведено у приватну власність через 
різні схеми. Це ціна відсутності по-
вноцінного ринку землі. Високомар-
жинальні культури й довгі інвести-
ції нині становлять незначну частку 
в сільському господарстві через іс-
нування роками мораторію на про-
даж земель. Після запуску їхнього 
обігу виробники зможуть планува-
ти діяльність на роки і навіть деся-
тиліття, не боятимуться інвестува-
ти. При цьому дрібні й середні фер-
мери отримають першочергове пра-
во викупу землі, якщо землевласник 
вирішить продати свій пай. Держава 
забезпечує агровиробникам доступ 
до дешевих фінансових ресурсів, не-
обхідних для придбання землі. Час-
тина програм уже працює, а частина 
запрацює найближчим часом після 
ухвалення парламентом закону що-
до фонду часткового гарантування 

кредитів у сільському господарстві», 
— зазначив Прем’єр. 

За підрахунками Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства, протягом остан-
ніх років у власність громадам пере-
дано понад 4 мільйони гектарів землі. 

«Це значний ресурс оціночною 
вартістю близько 20 мільярдів дола-
рів. Це надзвичайний крок до регіо-
нального розвитку і реформи з де-
централізації. Ми дали їй не просто 
поштовх, а якісне наповнення. По-
вноцінна земельна децентраліза-
ція — один з основних компонентів 
земельної реформи. Тепер грома-
ди зможуть розпоряджатися сво-
їми землями, залучати стратегіч-
них інвесторів, збільшувати подат-
кові надходження, створювати нові 
робочі місця, отримувати інші пере-
ваги розвитку. Оренда земель про-
ходитиме виключно через прозорі 
електронні аукціони, що дасть змо-
гу уникнути корупційних ризиків. 
Нині середня плата за оренду держ-
земель — близько 7 % від норматив-
но-грошової оцінки землі. Успішний 

досвід проведення земельних аукці-
онів свідчить, що середня ставка мо-
же становити 18%. Потенціал збіль-
шення надходжень до місцевих бю-
джетів від ефективного управлін-
ня земресурсами, переданими гро-
мадам, становить майже 12 мільяр-
дів гривень. Громади ставатимуть 
спроможнішими й заможнішими», 
— констатував Денис Шмигаль.

Місцеві органи повністю відпові-
датимуть за затвердження доку-
ментації із землеустрою та містобу-
дування в межах населеного пунк-
ту. Це, на думку Прем’єра, забезпе-
чить стійкий розвиток сільгоспсек-
тору й сіл загалом.

Очільник Міністерства аграр-
ної політики та продовольства Ро-
ман Лещенко презентував дорожню 
карту підготовки громад до відкрит-
тя ринку землі. 

Вона містить сім кроків: повна ін-
вентаризація земель (формування 
повноцінної бази даних про всі зе-
мельні ділянки на території грома-
ди, картографічної основи на всю те-
риторію); замовлення комплексно-

го плану просторового розвитку те-
риторії громади, щоб поєднати міс-
тобудівну документацію та докумен-
тацію із землеустрою та пропонува-
ти бізнесу й інвесторам оптимальне 
місце для діяльності; комунікація з 
інвесторами (створення сайту грома-
ди з інформацією про її географічне 
розташування, транспортну та іншу 
інфраструктуру, природні та люд-
ські ресурси); регулярне проведення 
нормативно-грошової оцінки земель; 
опублікування містобудівної та зем-
левпорядної документації громади 
в інтернеті; виставлення вільних зе-
мель під оренду на відкритому зе-
мельному аукціоні; наявність профе-
сійних землевпорядників із гідною 
зарплатою (так можна розрахову-
вати на якісне та прозоре управлін-
ня землями). 

«Земля — першооснова розви-
тку громади. А оприлюднені кро-
ки швидко виведуть громаду на но-
вий рівень доходів, розвитку інфра-
структури, тобто всієї мережі для 
повноцінного розвитку території», — 
резюмував міністр.  

Україна припиняє 
авіасполучення з Білоруссю

«На позачерговому засіданні уряд доручив Мінінфраструк-
тури, Державіаслужбі та ДП «Украерорух» вжити необхід-
них для цього заходів», — написав у своєму Telegram-каналі 
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль одразу після закінчення зі-
брання. Відбудеться це з 00:00 26 травня. 

Крім того, українським авіакомпаніям і літакам заборо-
нять виконувати польоти в повітряному просторі Республіки 
Білорусь. «Держприкордонслужба також отримала доручен-
ня припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі 
або в Білорусь, у митних пунктах аеропортів. Ситуація із при-
мусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську — пору-
шення Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення 
нашого уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів 
і пасажирів», — додав очільник уряду.
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Аби світ на нас не скаржився
АПК І ВЛАДА. Шляхи усунення проблем із якістю експортного зерна полягають у співпраці 
сільгоспвиробників, експортерів та контролюючих органів 

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр» 

Україна, незважаючи на зни-
ження обсягу експорту зер-

нових цього року, обумовлене 
об’єктивними причинами, зали-
шається серед провідних світових 
експортерів цього виду продукції 
(всупереч поширеній думці, зер-
но — це не сировина, а продукція, 
у виробництво якої вкладено чима-
ло людської праці). За прогнозами 
експертів, Україна протягом на-
ступного десятиріччя нарощува-
тиме потенціал на світовому ринку 
зерна і має всі шанси увійти до пер-
шої п’ятірки світових експортерів.

Що не пускає до 
першої п’ятірки

Лише з початку 2021 року з 
України у супроводі фітосанітар-
них сертифікатів надійшло на екс-
порт 14,4 млн тонн зернових та 
олійних культур, з них майже 3 
млн тонн — пшениця, 0,3 млн тонн 
— ячмінь, 11 млн тонн — кукуру-
дза. Основними країнами, до яких 
Україна у сезон 2020—2021 років 
експортувала зернові, зернобобо-
ві та олійні культури, були КНР 
(18,3%), Єгипет (10,7%), країни ЄС 
(8,5%), Індонезія (5,7%), Туреччи-
на (5,3%), Іран (3,9%), Туніс (3,4%), 
Південна Корея (2,9%), Бангладеш 
(2,9%). Решта експорту, 38,4%, по-
трапила до інших країн у менших 
обсягах. 

Погодні умови нинішнього року, 
на відміну від торішніх, обіцяють 
багатий урожай. У цьому напрямі 
потенціал зростання у нас є. 

Але, на жаль, розвитку нашо-
го експорту та завоюванню нових 
ринків часто шкодять нотифікації 
(зауваження) від торгових парт-
нерів щодо якості вітчизняної екс-
портної продукції, зокрема зерна. 
Голова Державної служби Украї-
ни з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів 
(Держпродспоживслужби) Вла-
дислава Магалецька зауважила: з 
початку року від країн-імпортерів 
нашого зерна надійшла 21 нотифі-
кація, зокрема 8 — з Китаю, 6 — 
від Індії, 5 — від Білорусі та по од-
ній з Таїланду та Пакистану. 

Вони стосуються виявлених 
у зерні, завезеному з України, 
карантинних організмів — ко-
мах-шкідників, грибків, насіння 
бур’янів тощо. Наявність цих но-
тифікацій шкодить іміджу Украї-
ни на світовому ринку, може при-

звести до появи негативних ви-
сновків щодо стану нашого фіто-
санітарного контролю, а відповід-
но — до призупинення або і тим-
часової заборони експорту укра-
їнського збіжжя. 

Спільна 
відповідальність

Шлях усунення цієї проблеми 
у Держпродспоживслужбі вба-
чають у запровадженні принципу 
спільної відповідальності. Тобто 
державна служба не складає по-
вноваження контролюючого ор-
гану, але відповідальність за на-
явність шкідників у зерні лежить 
так само на сільгоспвиробниках 
і логістичній мережі, зокрема на 
елеваторах. 

Адже погодьтеся, що шкідливі 
організми не прилітають у зерно з 
інших планет — вони з’являються 
ще на полі, тож і боротьба з ними 
має починатися саме там, а не на 
етапі завантаження зерна у трюм 
для відправки за кордон. Прикро, 
коли аграрій вжив усіх належних 
заходів безпеки, витратив кошти, 
а на елеваторі його чисте зерно 
змішали із зараженим від іншого, 
менш сумлінного виробника — то-
ді вся партія буде зараженою. То-
му потрібна спільна відповідаль-
ність.  

Одним із проявів реалізації цього 
принципу на практиці стало підпи-
сання Меморандуму між Україн-
ською зерновою асоціа цією (УЗА) 
та Держпродспоживслужбою про 

узгодженість дій під час експорту 
зерна до Китайської Народної Рес-
публіки. Адже Китай останніми 
роками став одним з головних по-
купців українського зерна. 

Лише в поточному сезоні Ки-
тай закупив 11,9 млн т українсько-
го зерна, що становить 29%  за-
гального обсягу нашого експорту. 
З цього обсягу близько 9 млн т — 
кукурудза, 2,9 млн т —  ячмінь. І 
ця кількість буде дедалі збільшу-
ватися, адже нині Китай дещо по-
слабив обмеження щодо контролю 
народжуваності.  

Але звідти надійшло найбільше 
нотифікацій. Президент УЗА Ми-
кола Горбачьов з цієї нагоди за-
значив: «На нашу думку, вкрай 
важливо спільно реагувати на ви-
клики світового ринку та спільни-
ми зусиллями підвищувати якість 
та безпечність українського зер-
на для покращення його конкурен-
тоспроможності та затребуваності 
в наших торговельних партнерів». 

Навзаєм Владислава Магалець-
ка наголосила: «Для того, щоб опе-
ративно вирішувати всі питання, 
які виникають під час здійснення 
міжнародної торгівлі, дуже важ-
ливо мати пряму комунікацію з 
профільними асоціаціями та ви-
робниками. Саме таку комуніка-
цію налагоджуємо з УЗА. Впевне-
на, що разом нам вдасться суттє-
во зменшити кількість нотифіка-
цій та вирішити проблемні питан-
ня виробників, з якими вони сти-
каються під час експорту». Голова 
Держпродспоживслужби також 

зауважила, що Китай — не єди-
на країна, з якою маємо проблеми 
щодо нотифікацій, тож тепер ма-
ємо звернути увагу на ринок Індії. 

Боротьбу за якість 
починай із себе

Що стосується конкретно-
го змісту Меморандуму, то сто-
рони-підписанти домовилися ре-
комендувати усім ланкам зерно-
вого логістичного ланцюга вжи-
ти додаткових заходів забезпе-
чення належного фітосанітарного 
стану зерна, що вирушає на екс-
порт до Китаю. Ті заходи передба-
чають самоконтроль фітосанітар-
ного стану зернових перед фор-
муванням експортних партій, зо-
крема, обстеження в полях у пе-
ріод вегетації, відбір додаткових 
проб з місць зберігання зерна та із 
засобів для його транспортування 
на предмет виявлення шкідливих 
організмів, які заборонено відпо-
відними протоколами для ввезен-
ня до КНР, ефективне знезара-
ження, зокрема фумігацію, з до-
триманням чинних норм та вимог, 
аби не потруїти разом зі шкідни-
ками всіх навколо.  

Перелік заходів містить також 
обмін інформацією між аграрія-
ми та контролюючими органами 
щодо виявлення таких організ-
мів. Адже краще чесно зізнатися, 
що у тебе щось таки знайшлося, 
і перепинити зараженому зерну 
шлях до китайців, ніж потім отри-
мати від них скаргу. 

І навзаєм — якщо інспектори 
виявили щось у твоєму зерні, яке 
прямувало на експорт, подивися у 
себе, що не так, які непрохані гості 
оселилися на твоїх ланах та у зер-
носховищах. Чи, може, є негаразди 
на тому елеваторі, де зберігають 
твоє зерно до відправлення на екс-
порт, і для формування експортної 
партії варто обрати інший? 

Про місцеву специфіку  
Також треба зазначити, що ви-

моги різних країн до якості та без-
печності продовольчих товарів, 
які вони імпортують, в тому чис-
лі зерна, суттєво відрізняються. 
Це обумовлено, зокрема, природ-
но-кліматичними умовами — ска-
жімо, деякі грибкові захворюван-
ня зернових не вважають особли-
во небезпечними у помірному клі-
маті Європи, бо зима припиняє їх-
ній розвиток. Натомість у тропіч-
ному чи субтропічному кліматі, 
де взимку не буває морозів, такий 
грибок, якщо потрапить на поле, 
може розмножуватися безконтр-
ольно і знищити його буде вкрай 
важко. Є вимоги місцевих тради-
цій — скажімо, придатність пев-
ного продукту для ввезення до 
країни мають підтвердити не ли-
ше лабораторні аналізи. За звича-
єм, її повинен засвідчити священ-
нослужитель або інша особа, що є 
авторитетом для населення краї-
ни-імпортера. І таких вимог буває 
багато. 

Про це може не знати сільгосп-
виробник, навіть експортер (хоч 
мав би знати, але зараз експортом 
зерна займаються багато компа-
ній і не всі з них мають досить ква-
ліфікації та досвіду). Натомість 
такі відомості має  Держпродспо-
живслужба, і відповідну інформа-
цію від неї завжди можна отрима-
ти хоча б на сайті служби. Це теж 
один з перспективних напрямів 
співпраці влади й бізнесу для обо-
пільної користі. 

Нині на основних експортних 
ринках України приділяють ве-
лику увагу якості зерна. «Нам ду-
же важливо працювати разом з 
бізнесом для зменшення кількості 
нотифікацій та підтримання імі-
джу країни як надійного торго-
вельного партнера», — наголоси-
ла Владислава Магалецька. За-
вданням Держпродспоживслуж-
би є подолання технічних пере-
шкод в торгівлі та забезпечення 
державних гарантій щодо дотри-
мання вимог країн-партнерів.

Україна протягом наступного десятиріччя нарощуватиме свій потенціал на світовому ринку зерна 
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Наша країна твердо стоїть на позиції європейського зеленого курсу
Відділ новин 

«Урядового кур’єра» 

СПІЛЬНІ ДІЇ. Ризики, які мо-
же становити реалізація про-
єкту «Північний потік-2», об-
говорили Президент Володи-
мир Зеленський і співголова 
німецької партії «Союз 90/Зе-
лені» Роберт Габек. Він пого-
дився з позицією нашої сторо-
ни, що цей проєкт має геопо-
літичну суть і аж ніяк не еко-
номічну.  

Під час обговорення питань 
співпраці в галузі енергетики 
сторони висловили обопіль-
ну зацікавленість у реалізації 
спільних проєктів на підтримку 
європейського зеленого курсу, 
а також у межах енергетичного 
партнерства між Україною та 
Німеччиною.

Глава держави подякував за 
незмінну підтримку Німеччи-
ни територіальної цілісності та 
суверенітету України. Було на-
голошено на неприпустимос-
ті агресивних дій Росії, які ста-
новлять небезпеку для миру й 
стабільності у Європі, зокрема 
таких, як нещодавнє нарощу-
вання угруповання російських 
військ на кордонах України.

Президент поінформував про 
безпекову ситуацію на Донба-
сі, повідомивши про ризики від 
скупчення російських військ на 
українському кордоні. Розповів 
він і про кроки України на шля-
ху до досягнення миру. Тому 
схвально поставився до рішен-
ня Роберта Габека побувати на 
лінії розмежування на сході. 

«Високо ціную це ваше рі-
шення. Ви зможете на власні 

очі побачити реальну картину 
російської агресії проти Украї-
ни. Сподіваюся, побачене вами 
на Донбасі сприятиме посилен-
ню позиції вашої політичної си-
ли на підтримку України», — ци-
тує слова Володимира Зелен-
ського пресслужба Офісу Пре-
зидента.

Обговорено й питання єв-
ропейської інтеграції України. 
Президент зокрема відзначив 
важливість надання Німеччи-
ною політичного сигналу щодо 
європейської перспективи на-
шої держави.

Роберт Габек позитивно оці-
нив зусилля України на шля-
ху реалізації євроінтеграційно-
го курсу, відзначивши налашто-
ваність його політичної сили на 
конструктивну взаємодію в цьо-
му напрямі.

А посилення торговель-
но-економічної, енергетичної 
співпраці та протидію росій-
ській агресії обговорив із деле-
гацією німецької влади згодом 
Прем’єр-міністр Денис Шми-
галь. На зустрічі були присут-
ні Роберт Габек, депутат Єв-
ропейського парламенту Віола 
фон Крамон-Таубадель, депу-
тати Бундестагу Федеративної 
Республіки Німеччина Омід Ну-
ріпур та Мануель Заррацін.

ФРН посідає перше місце 
серед торговельних партнерів 
України в ЄС. Прем’єр заува-
жив, що Україна прагне надалі 
використовувати спільний по-
тенціал для розширення напря-
мів співпраці і зміцнення дво-
сторонніх відносин.

За словами глави уряду, 
Україна зацікавлена в розши-

ренні співпраці з Німеччиною в 
енергетичній галузі. 

«Ми вже маємо вагомі напра-
цювання в цьому напрямі. То-
рік у серпні Україна й Німеччи-
на підписали спільну заяву про 
налагодження енергетичного 
партнерства. Вона передбачає 
поглиблену взаємодію в галу-
зях відновлюваної енергетики, 
енергоефективності, декарбо-
нізації і зміни клімату, водневої 
економіки, трансформації ву-
гільних регіонів», — цитує де-
партамент комунікацій Секре-
таріату Кабінету Міністрів слова 
Дениса Шмигаля. Україна, за 
його словами, має 61 вугільний 
регіон, що залежать від моно-
підприємств. А тому подякував 
Німеччині за допомогу в спри-
янні справедливій трансформа-
ції вугільних регіонів в Україні.

«Цього року ми започаткову-
ємо два пілотні проєкти на шах-
тах. Ця реформа дасть змо-
гу створити нові робочі місця й 
сприятиме декарбонізації. Укра-
їна твердо стоїть на засадах єв-
ропейського зеленого курсу», 
— підкреслив очільник уряду.

Пріоритетна мета України в 
енергетичній галузі — приєд-
нання до ENTSO-E. На переко-
нання Прем’єр-міністра, синхро-
нізація української енергетичної 
системи з європейською мере-
жею 2023 року стане важливим 
кроком для України, над чим 
нині уряд активно працює.

Прем’єр-міністр відзначив 
важливість підтримки Німеччи-
ни у протидії агресії Російської 
Федерації та долучення німець-
кої сторони до ініціативи «Крим-
ська платформа».
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Літній відпочинок:  із чи поза Європою?
(Закінчення.  

Початок на стор. 1)

Кілька країн  
як виняток

Країна для наших фак-
тично відкрилася 14 трав-
ня. Щоб потрапити до Гре-
ції, українцям треба запо-
внити електронну форму 
PLF на сайті travel.gov.gr до 
прибуття до країни, подати 
сертифікат про вакцинацію 
від коронавірусу, заверше-
ну щонайменше за 14 днів 
до в’їзду (сертифікат ан-
глійською мовою). 

Однак такий сертифікат 
можна замінити негатив-
ним ПЛР-тестом, проведе-
ним не пізніше, ніж за 72 
години до прибуття до кра-
їни або сертифікатом про 
перенесену хворобу. Гре-
ція зобов’язала повітря-
ні та судноплавні компанії, 
автомобільні та залізничні 
транспортні компанії пере-
віряти туристів перед по-
садкою, щоб підтвердити у 
них наявність таких доку-
ментів.

ПЛР-тестування термі-
ном не пізніше 72 годин до 
прильоту до країни на сьо-
годні від  українських подо-
рожувальників вимагають 
у Болгарії, Єгипті та Хор-
ватії. Не вимагають жодних 
довідок та інших медичних 
документів від тих, хто ма-
тиме бажання відпочити в 
Албанії та Туреччині.

Далекі країни, які ста-
ли особливо популярними 
протягом останніх років, та-
кі тести не вимагають, при-
міром Занзібар. 

Чим відрізняється літній 
туристський сезон 2021 ро-
ку від торішнього?

Як зазначає «Урядово-
му кур’єру» Юрій Галушко, 
директор турагенції «1000 
турів», торік українці з ве-
ликою осторогою ставили-
ся до поїздок: «Люди пере-
ймалися епідемічною ситу-
ацією в різних країнах, тому 
дуже довго думали та чима-
ло хто відмовлявся їхати в 
інші країни і навіть подоро-
жувати Україною. Тож ту-
ристський потік був неве-
ликим. Та й ціни на путівки 
торік були не дуже високи-
ми. У 2021 році ситуація різ-
ко змінилися».

За його словами, україн-
ські туристи цьогоріч вже, 
мабуть, стомилися від че-
кання і потік значно зріс, та-
кож стали вищими ціни на 
турпутівки на 20-30%. Одна 
з причин цього те, що авіа-
компанії не значно збіль-
шили кількість авіарейсів. 
Приміром, не зросла  кіль-

кість у напрямку Туреччи-
ни та Єгипту. Звісно, що все 
це не могло не позначитися 
на вартості та кінцевій ціні 
путівок.

Якщо тижневий відпочи-
нок у Туреччині влітку 2020 
року коштував у тризірко-
вому готелі 5—8 тисяч гри-
вень, то 2021-го ціни підско-
чили до 10—13 тисяч гри-
вень. 

Узимку 2020-2021 років 
значно зріс попит на відпо-
чинок українських туристів 
у Єгипті, тому ціни на путів-
ки до цієї країни стали зрос-
тати. У середньому, як за-
значають керівники турис-
тичних компаній, відпочи-
нок у Єгипті підскочив у ці-
нах на 20—30%. 

Попит не лише українців, 
а й інших громадян Євро-
пи на відпочинок у цій кра-
їні став таким великим, що 
єгиптяни почали розвива-

ти свій новий курорт  Мар-
са-Алам. Туди вже розпо-
чали польоти чартери з Ки-
єва та інших українських 
міст. Щоправда, влітку, як 
відомо, у Єгипті панує не-
чувана спека і температура 
повітря доходить до 50 гра-
дусів, тому попит на путів-
ки до цієї країни знизить-
ся. Тож можна очікувати на 
деяке зменшення вартості 
відпочинку.

Східний напрямок
Чи змінилися смаки ту-

ристів та політика турис-
тичних агенцій з огля-
ду на світову пандемію на 
COVID-19 саме 2021 року?

Як зазначає Юрій Галуш-
ко, на жаль, чимало тур-
компаній України не змогли 
вчасно переорієнтувати-
ся на вигідні напрямки. Це в 
першу чергу стосується тих 

фірм, основними напрямка-
ми яких у докоронавірусний 
період були не Туреччина, 
Єгипет чи інші відомі та по-
пулярні морські країни. 

Але вподобання україн-
ських туристів завдяки пан-
демічній кризі теж стали 
змінюватися. Туристи ни-
ні дедалі частіше дивляться 
на східну частину земної ку-
лі і шукають там країни для 
відпочинку. Передовсім це 
стосується держав колиш-
нього СРСР. Останніми дво-
ма роками значно посилили-
ся туристські потоки у Гру-
зію, Вірменію та Казахстан. 

Це вподобання підхопили 
туристичні компанії, які ор-
ганізовують не лише авіа-
тури, а й цікаві автобусні 
маршрути у кавказькі кра-
їни. 

Людей не лякають довгі 
автобусні переїзди, бо Гру-
зія та Вірменія — самобутні 
туристичні країни, де мож-
на непогано відпочити та по-
дивитися всесвітньо відо-
мі об’єкти. До того ж, авто-
бусні тури до цих країн не 
відрізняються високими ці-
нами. Так, шести-семиден-
ний автобусний тур до Гру-
зії коштує не більш як 9—10 
тисяч гривень.  На жаль, ще 
надто дорогі авіатури до цих 
країн.

Мода на глемпінги
Що змінилося у внутріш-

ньому туризмі 2021 року? 
Які нові напрямки з’явилися 
і яка популярність серед 
українців?

Як вважає виконавча ди-
ректорка Асоціації індустрії 
гостинності України Ган-
на Романова, найпопуляр-
ніші напрямки для внутріш-

нього туризму — Закарпат-
тя, Карпати, Одеська, Чер-
нігівська, Черкаська, Рів-
ненська, Житомирська, Ки-
ївська, Львівська, Херсон-
ська області. Серед україн-
ців зростає інтерес навіть 
не до якихось турів Украї-
ною, а просто відпочинок бі-
ля озера чи річки на турбазі 
чи в непоганому готелі. 

Фахівці зазначають ін-
шу цікаву тенденцію ро-
ку. В Україні став популяр-
ним такий вид відпочинку, 
як глемпінг. Це новий термін 
у туристському лексиконі, 
він утворюється з  двох слів 
— гламурний кемпінг. Це 
так звані малі архітектур-
ні форми, споруди, які мож-
на розгорнути у якихось ма-
льовничих куточках, при-
міром біля замків, у націо-
нальних парках тощо, де не 
можна будувати стаціонарні 
готелі для прийому турис-
тів. Тобто це тимчасові мо-
більні утворення. 

Останнім часом глемпін-
гами почали займатися віт-
чизняні готельєри. Проте 
це загальносвітова тенден-
ція, яка дуже швидко по-
ширюється. І цього літа та-
ким видом відпочинку за-
хоплюватимуться в різних 
країнах.

Отже,  туристське лі-
то вже розпочалося. Як ба-
чимо, українські туристи 
не можуть подорожувати 
більшістю улюблених кра-
їн ЄС, чимало з яких ще за-
криті. Проте вибір для літ-
нього відпочинку чима-
лий.  А туристичні агенції 
ще сподіваються, що деякі 
з країн Європейського Со-
юзу відкриються для укра-
їнського туриста ще влітку 
2021 року.

Сидіти вдома й мріяти про море –– більше не вирок

Олег ГРОМОВ,  
«Урядовий кур’єр»

Звісно, що заборона в’їзду в чи-
мало країн Європи робить 

Україну більш привабливою для 
внутрішнього туризму, адже пе-
ресуваючись тут, не треба робити 
тестів і подавати довідок. 

«Урядовий кур’єр» поглянув на 
проблеми внутрішнього туризму 
під своїм кутом.

Нам є що змінювати 
на краще

Цікаво, що деякі керівники 
туркомпаній України не дуже 
схвально та позитивно оцінюють 
перспективи літнього відпочинку 
саме в нашій країні. Так, керівни-
ця однієї з  турагенцій зазначила: 
«Про  внутрішній туризм не по-
вертається язик сказати щось хо-
роше. Те, що пропонують «за всі 
гроші світу» тільки засмучує ме-
не, адже коли знаєш, що є кра-
ще і доступніше. Більшість ту-
ристів, які торік побоялися леті-
ти за кордон і відпочили на укра-
їнських курортах, дійшли висно-
вку, що більше ніколи цього не 
робитимуть. Моя думка така: ту-
ризм в Україні треба розвивати не 
для співвітчизників, а для інозем-
них громадян і прагнути, щоб са-
ме їм було у нас комфортно й ці-
каво відпочивати. І наш менталі-
тет підхопить моду відпочивати у 
власній країні. Але боюся, не ско-
ро це станеться, а може, і ніколи».

Ніде правди діти: експерт має 
рацію. Саме так можна сказати 
про більшість наших курортів, які 
ще далекі від європейської якос-
ті. Точніше, чимало готелів значно 

підтягнулися у цьому питанні, що 
не можна сказати про інфраструк-
туру. 

Європейська Одеса  
та інші куточки

Проте їздити і дивитися укра-
їнцям в Україні є куди і є що. 

І море в Україні тепле та лагід-
не теж. Отже,  для любителів по-
єднання відпочинку на пляжі з 
певним культурним навантажен-
ням, звісно, хочеться порекомен-
дувати Одесу. Адже там вже дав-
но облаштовано за європейськи-
ми мірками чудові пляжі Ланже-
рон та Аркадія. Привели до ла-
ду останніми роками інші куточ-

ки цього чудового міста: Лузанів-
ку, Дельфін, Відраду. 

Нині Одеса та область після 
тимчасової втрати кримських ку-
рортів рік у рік дедалі більше ті-
шать око. Цікаві курорти — Сер-
гіївка й Затока. Став майже єв-
ропейським курорт у Коблевому. 
Торік значно підвищили якість 
Лазурне та Залізний Порт на 
Херсонщині.

Слід сказати про кінець літа, 
коли на відомому азовському ку-
рорті в Бердянську відбудеться 
знаменитий кінофестиваль «Бри-
гантина». Місцева влада сподіва-
ється, що саме під час його прове-
дення кількість відпочивальників 
у місті значно збільшиться. 

Однак українські морські ку-
рорти Чорного моря вирізняються 
тим, що часто на тиждень або на-
віть і більше вітер наносить холод-
ні маси води (так звана низовка) і 
температура морської води різко 
падає до 10—12 градусів. Звісно, 
що в такій воді не можна купатися, 
і це значно псує відпочинок. Часто 
не можна спрогнозувати, коли са-
ме це станеться. Це неабиякий мі-
нус морського відпочинку.

Озерний рай
Для тих, кого не приваблюють 

яскраве сонце та проведення від-
пустки на морських пляжах, мож-
на рекомендувати альтернатив-

ний відпочинок. Нині це не лише 
Карпати. В Україні вже облашто-
вано чимало курортних місцин, де 
можна непогано відпочити. Пере-
довсім знамениті Шацькі озера на 
Волині. Щоправда, відпочиваль-
ники скаржаться на низький рі-
вень тамтешніх готелів, проте для 
кого це не головне, перебування на 
цих озерах буде приємним.

Нині українці відкрили для се-
бе інше чудове місце — Голу-
бі озера Чернігівщини, які ще на-
зивають Українськими Мальдіва-
ми за блакитну воду та чудову по-
ліську природу. Останніми рока-
ми навколо озер збудували чима-
ло приватних готелів та баз відпо-
чинку.

Українці схиляються до літньо-
го відпочинку та одночасного оздо-
ровлення. Непоганим місцем ста-
нуть радонові озера на Кірово-
градщині біля міста Олександрія, 
які утворилися ще до Другої сві-
тової війни на місці видобутку гра-
ніту. Лікувальні властивості цих 
озер оцінили навіть німці. Трива-
лий час ці чудові озера були у за-
бутті й лише кілька років тому ста-
ли приїжджати люди. 

Щоправда, ці місця відрізняють-
ся тим, що тут немає інфраструк-
тури, проте для любителів відпо-
чинку з наметами чи мешкання в 
сільських хатах такий відпочинок 
та лікування буде чудовою альтер-
нативою дорогим курортам. Та й 
грошей можна зекономити чимало.

Україна мальовнича та краси-
ва. І ми ще погано знаємо рідні ку-
точки. Проте рік у рік відкриваємо 
їх для себе й дітей. І саме пандемія, 
спричинена COVID-19, ще більше 
підштовхнула ці процеси до акти-
візації. 

Подорожуймо Україною!
УДОМА КРАЩЕ. Тим, хто боїться закордоння, рідні краї 
сподобаються
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ДОКУМЕНТИ
  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів  
України щодо захисту споживачів при 

врегулюванні простроченої заборгованості
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради 

України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):
1) частину першу статті 1 доповнити абзацом такого змісту:
«Терміни «врегулювання простроченої заборгованості», «реєстр колекторських 

компаній» та «колекторська компанія» вживаються у цьому Законі у значеннях, наве-
дених у Законі України «Про споживче кредитування»;

2) у частині першій статті 7:
пункт 91 викласти в такій редакції:
«91) веде Державний реєстр фінансових установ, реєстр колекторських компаній, а 

у визначених Національним банком випадках — інші реєстри осіб, які не є фінансови-
ми установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулю-
вання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк»;

доповнити пунктом 341 такого змісту:
«341) здійснює нагляд за додержанням банками, іншими фінансовими установами, 

особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансо-
ві послуги, та колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів 
фінансових послуг, у тому числі вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулю-
ванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки)».

2. Абзац перший частини першої статті 73 Закону України «Про банки і банківську ді-
яльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5—6, ст. 30 із наступними змі-
нами) викласти в такій редакції:

«У разі порушення банками або іншими особами, які можуть бути об’єктом перевір-
ки Національного банку України відповідно до цього Закону, банківського, валютного 
законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуван-
ню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правових актів Національ-
ного банку України, його вимог, встановлених відповідно до статті 66 цього Закону, 
здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших креди-
торів банку, застосування іноземними державами або міждержавними об’єднаннями, 
або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі у бан-
ках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або ста-
більності банківської системи, порушення встановлених законодавством вимог щодо 
взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо 
етичної поведінки) Національний банк України має право застосувати заходи впливу, 
адекватні вчиненому порушенню або рівню такої загрози, до яких належать».

3. У Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фі-
нансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1 із наступни-
ми змінами):

1) у статті 1:
частину першу доповнити пунктом 281 такого змісту:
«281) супровідні послуги — допоміжні послуги та посередницькі послуги»;
частину другу доповнити новим абзацом першим такого змісту:
«2. Терміни «колекторська компанія», «врегулювання простроченої заборгованос-

ті» вживаються у цьому Законі в значеннях, наведених у Законі України «Про спожив-
че кредитування».

У зв’язку з цим абзаци перший та другий вважати відповідно абзацами другим та 
третім;

2) пункт 1 частини першої статті 31 викласти в такій редакції:
«1) забезпечення відповідального ставлення до всіх категорій споживачів фінансо-

вих послуг, у тому числі при врегулюванні простроченої заборгованості (дотримання 
вимог щодо етичної поведінки)»;

3) абзац перший частини четвертої статті 121 викласти в такій редакції:
«4. Фінансові установи повинні також розкривати шляхом розміщення на безоплат-

ній основі в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на 
власних веб-сайтах (веб-сторінках) в обсязі та порядку, встановлених відповідним ор-
ганом, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, таку інформа-
цію»;

4) частину першу статті 381 доповнити пунктом 17 такого змісту:
«17) застосування Національним банком України два та більше разів протягом ро-

ку заходів впливу за порушення встановлених законодавством вимог щодо взаємо-
дії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етич-
ної поведінки)»;

5) у статті 411:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Ненадання, несвоєчасне надання споживачу фінансових послуг визначеної зако-

нодавством інформації про умови надання фінансових послуг, надання недостовірної 
інформації про фінансову послугу або порушення встановлених законодавством вимог 
щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог 
щодо етичної поведінки) тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом»;

у частині другій:
абзац перший викласти в такій редакції:
«2. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, у 

межах своєї компетенції застосовують до фінансових установ, інших суб’єктів госпо-
дарювання, що надають фінансові послуги, та осіб, які надають посередницькі послу-
ги на ринках фінансових послуг, у тому числі кредитних посередників, колекторських 
компаній, штрафні санкції за такі порушення прав споживачів»;

пункт 7 викласти в такій редакції:
«7) неповідомлення надавачем фінансової послуги споживача про відступлення 

права вимоги за договором про надання фінансової послуги, якщо обов’язковість та-
кого повідомлення встановлена законом, — у розмірі від 300 до 600 неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян за кожен випадок такого неповідомлення»;

доповнити пунктами 8—10 такого змісту:
«8) недотримання встановлених законодавством вимог щодо взаємодії із спожива-

чами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) 
— у розмірі від 3000 до 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

9) залучення до врегулювання простроченої заборгованості юридичної особи, не 
включеної до реєстру колекторських компаній, — у розмірі від 5000 до 8000 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян;

10) недотримання встановлених законом вимог до договору про споживчий кредит 
— у розмірі від 5000 до 7000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

4. У Законі України »Про споживче кредитування» (Відомості Верховної Ради Укра-
їни, 2017 р., № 1, ст. 2; 2019 р., № 44, ст. 278; із змінами, внесеними Законом України 
від 15 вересня 2020 року № 891-IX):

1) у статті 1:
у частині першій:
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1) врегулювання простроченої заборгованості — здійснювані кредитором, но-

вим кредитором, колекторською компанією заходи, спрямовані на погашення у по-
засудовому порядку заборгованості споживача, який прострочив виконання грошово-
го зобов’язання (прострочена заборгованість) за договором про споживчий кредит або 
іншим договором, передбаченим частиною другою статті 3 цього Закону. Заходи, здій-
снювані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у процесі виведення неплатоспро-
можних банків з ринку і ліквідації банків в частині роботи з простроченою заборгова-
ністю споживача, не є врегулюванням простроченої заборгованості»;

доповнити пунктами 11, 41, 71 і 81 такого змісту:
«11) договір про споживчий кредит — вид кредитного договору, за яким кредитода-

вець зобов’язується надати споживчий кредит у розмірі та на умовах, встановлених до-
говором, а споживач (позичальник) зобов’язується повернути кредит та сплатити про-
центи за користування кредитом на умовах, встановлених договором»;

«41) колекторська компанія — юридична особа (у тому числі небанківська фінансо-
ва установа, яка відповідно до закону має право надавати кошти у позику, в тому чис-
лі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу), включена до реєстру 
колекторських компаній, яка в інтересах кредитодавця (первісного кредитора) та/або 
нового кредитора (у разі заміни первісного кредитора) відповідно до договору з таким 
кредитодавцем та/або новим кредитором має право здійснювати врегулювання про-
строченої заборгованості»;

«71) новий кредитор — особа, яка у встановленому законодавством порядку набула 
за цивільно-правовим договором або з інших підстав заміни кредитора у зобов’язанні 
право вимоги за договором про споживчий кредит або іншим договором, передбаче-
ним частиною другою статті 3 цього Закону»;

«81) реєстр колекторських компаній — система одержання, накопичення, зберіган-
ня, використання та поширення інформації (даних) про колекторські компанії»;

частину другу доповнити новим абзацом першим такого змісту:
«2. Термін «близькі особи» вживається у цьому Законі в значенні, наведеному у За-

коні України «Про запобігання корупції».
У зв’язку з цим абзац перший вважати абзацом другим;
2) у статті 3:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон регулює відносини між кредитодавцями, кредитними посередника-

ми та споживачами під час надання послуг споживчого кредитування, а також відно-
сини, що виникають у зв’язку з врегулюванням простроченої заборгованості за дого-

ворами про споживчий кредит та іншими договорами, передбаченими частиною дру-
гою цієї статті»;

абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
«2. Цей Закон, крім положень щодо врегулювання простроченої заборгованості, 

пункту 9 частини третьої статті 9, пункту 15 частини першої та частини другої статті 12 
цього Закону, не поширюється на»;

частини третю і четверту викласти в такій редакції:
«3. До кредитів у формі кредитування рахунку зі строком погашення кредиту, що 

становить від одного до трьох місяців або на вимогу, застосовуються лише вимоги час-
тини першої, пунктів 1 і 2 частини другої статті 7, статей 8—10, частин першої — чет-
вертої статті 12, статті 13, частини шостої статті 15, статті 18, статті 21 цього Закону, а 
також положення щодо врегулювання простроченої заборгованості.

4. До кредитів за договорами, загальний розмір кредиту за якими не перевищує 
розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредит-
ного договору, застосовуються вимоги цього Закону, крім частин другої — сьомої, аб-
зацу другого частини десятої та частини дванадцятої статті 9, частини шостої статті 14, 
статті 19 та частини другої статті 21 цього Закону, а також положення щодо врегулю-
вання простроченої заборгованості»;

3) частини першу — третю статті 5 викласти в такій редакції:
«1. Державне регулювання та нагляд у сфері споживчого кредитування здійснює 

Національний банк України.
2. Національний банк України у сфері споживчого кредитування:
1) затверджує методику розрахунку загальної вартості кредиту для споживача, ре-

альної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит;
2) встановлює вимоги до кредитних посередників та їхньої діяльності;
3) встановлює вимоги до кредитодавців, нових кредиторів, колекторських компаній 

та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості;
4) здійснює нагляд за додержанням кредитодавцями, новими кредиторами, колек-

торськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, 
у тому числі вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої за-
боргованості (вимог щодо етичної поведінки);

5) здійснює контроль за додержанням законодавства про рекламу;
6) приймає рішення про належність заходів, спрямованих на погашення у позасу-

довому порядку заборгованості споживача, який прострочив виконання грошового 
зобов’язання за договором про споживчий кредит або іншим договором, передбаче-
ним частиною другою статті 3 цього Закону, до здійснення діяльності з врегулювання 
простроченої заборгованості (колекторської діяльності);

7) розглядає звернення споживачів фінансових послуг, у межах компетенції пере-
віряє викладені споживачами факти порушення їхніх прав та відповідно до законодав-
ства приймає рішення за результатами розгляду звернень;

8) у межах компетенції вживає заходів, спрямованих на припинення виявлених по-
рушень прав споживачів, поновлення порушених прав споживачів, встановлення та 
усунення причин таких порушень, встановлення посадових осіб, відповідальних за ви-
явлені порушення;

9) приймає рішення про внесення до реєстру колекторських компаній або про від-
мову в такому внесенні;

10) веде реєстр колекторських компаній та встановлює порядок його ведення;
11) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
3. Національний банк України здійснює нагляд у сфері споживчого кредитування у 

формах інспекційних перевірок та безвиїзного нагляду»;
4) частину першу статті 8 викласти в такій редакції:
«1. Реальна річна процентна ставка обчислюється відповідно до нормативно-право-

вих актів Національного банку України»;
5) пункт 9 частини третьої статті 9 викласти в такій редакції:
«9) попередження про наслідки прострочення виконання зобов’язань із сплати пла-

тежів, у тому числі розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, що застосову-
ються чи стягуються у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кре-
дит, а також про право кредитодавця та/або нового кредитора залучати до врегулюван-
ня простроченої заборгованості колекторську компанію. Попередження про право кре-
дитодавця залучати до врегулювання простроченої заборгованості колекторську ком-
панію обов’язково має включати інформацію про встановлені законодавством вимоги 
щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимо-
ги щодо етичної поведінки), про право споживача на звернення до Національного бан-
ку України щодо недотримання зазначених вимог кредитодавцем та/або новим креди-
тором, та/або колекторською компанією, а також на звернення до суду з позовом про 
відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої за-
боргованості, та інформацію про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 
182 Кримінального кодексу України за незаконне збирання, зберігання, використання, 
поширення конфіденційної інформації про третіх осіб»;

6) частину четверту статті 10 викласти в такій редакції:
«4. Кредитодавець, новий кредитор, кредитний посередник та колекторська компа-

нія несуть відповідальність за порушення прав споживачів у сфері захисту персональ-
них даних згідно із законом»;

7) у статті 12:
частину першу доповнити пунктом 15 такого змісту:
«15) право споживача на звернення до Національного банку України у разі порушен-

ня кредитодавцем, новим кредитором та/або колекторською компанією законодавства 
у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із 
споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної по-
ведінки), а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої 
споживачу у процесі врегулювання простроченої заборгованості»;

частину другу доповнити абзацами другим — п’ятим такого змісту:
«Кредитодавець, новий кредитор не має права залучати колекторську компанію до 

врегулювання простроченої заборгованості, якщо умовами договору про споживчий 
кредит не передбачено таке право кредитодавця, нового кредитора.

Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія має право звертатися до 
третіх осіб у порядку та на умовах, передбачених статтею 25 цього Закону, з метою ін-
формування про необхідність виконання споживачем зобов’язань за договором про 
споживчий кредит, якщо таке право прямо передбачено умовами договору про спо-
живчий кредит, а у разі якщо такий договір укладається шляхом приєднання — в інди-
відуальній частині договору.

Умови договору про споживчий кредит повинні передбачати заборону кредитодав-
цю, новому кредитору, колекторській компанії повідомляти інформацію про укладен-
ня споживачем договору про споживчий кредит, його умови, стан виконання, наяв-
ність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною цього дого-
вору. Така заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації 
представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям споживача, тре-
тім особам, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які 
надали згоду на таку взаємодію, а також на випадки передачі інформації про простро-
чену заборгованість близьким особам споживача із дотриманням вимог частини шос-
тої статті 25 цього Закону, за умови наявності у договорі про споживчий кредит воле-
виявлення споживача щодо передачі зазначеної інформації. У разі якщо такий договір 
укладається шляхом приєднання, зазначене волевиявлення повинно міститися в інди-
відуальній частині договору.

Кредитодавець не має права зазначати у договорі про споживчий кредит як пору-
чителя або майнового поручителя особу, з якою не укладено відповідний письмовий 
договір»;

частину п’яту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Договір про споживчий кредит, укладений з порушенням вимог частини першої ці-

єї статті, є нікчемним»;
8) статтю 18 викласти в такій редакції:
«Стаття 18. Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит
1. Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит здійснюється 

відповідно до цивільного законодавства з урахуванням особливостей, встановлених 
цим Законом.

Кредитодавець, який відступив право вимоги за договором про споживчий кредит 
новому кредитору або залучив колекторську компанію до врегулювання простроченої 
заборгованості, зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дати відступлення права ви-
моги за договором про споживчий кредит новому кредитору або залучення колектор-
ської компанії до врегулювання простроченої заборгованості повідомити споживача у 
спосіб, визначений частиною першою статті 25 цього Закону та передбачений догово-
ром про споживчий кредит, про такий факт та про передачу персональних даних спо-
живача, а також надати інформацію про нового кредитора або колекторську компанію 
відповідно (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному держав-
ному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, інформацію для 
здійснення зв’язку — номер телефону, адресу, адресу електронної пошти). Зазначе-
ний обов’язок зберігається за новим кредитором у разі подальшого відступлення пра-
ва вимоги за відповідним договором.

2. Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит допускається фі-
нансовій установі, яка відповідно до закону має право надавати кошти у позику, в тому 
числі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу.

У разі якщо особа, яка не є фінансовою установою, яка відповідно до закону має 
право надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або 
послуги з факторингу, набуває право вимоги за договором про споживчий кредит у 
результаті правонаступництва або відповідно до закону, така особа не має права са-
мостійно врегульовувати прострочену заборгованість та зобов’язана залучити до вре-
гулювання простроченої заборгованості колекторську компанію. Зазначена вимога не 
поширюється на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

3. До нового кредитора переходять передбачені цим Законом зобов’язання креди-
тодавця, зокрема щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої за-
боргованості (вимоги щодо етичної поведінки).

Новий кредитор не має права залучати колекторську компанію до врегулювання 
простроченої заборгованості, якщо умовами договору про споживчий кредит, за яким 
набуто право вимоги, не передбачено таке право кредитодавця.

4. Положення цієї статті застосовуються до всіх подальших відступлень права вимо-
ги за договором про споживчий кредит, які здійснюються новим кредитором»;

9) доповнити розділом III1 такого змісту:
«Розділ III1 

ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Стаття 22. Набуття статусу колекторської компанії
1. Юридична особа, яка має намір набути статус колекторської компанії (крім небан-

ківської фінансової установи) (далі — заявник), подає до Національного банку України 
відповідно до вимог, у порядку та за формою, що встановлені нормативно-правовими 
актами Національного банку України, такі документи:

1) заява про включення до реєстру колекторських компаній;
2) анкета заявника з описом його бізнес-намірів;
3) документи, що містять відомості про керівників, працівників заявника, осіб, за-

лучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взає-
модії із споживачами, разом із письмовим запевненням про їх відповідність кваліфі-
каційним вимогам, встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами На-
ціонального банку України;

4) документи, що містять відомості про власників істотної участі заявника, та доку-
менти, визначені нормативно-правовими актами Національного банку України, що під-
тверджують відповідність власників істотної участі заявника вимогам, встановленим 
цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України;

5) документи, що містять відомості про структуру власності заявника;
6) анкета заявника щодо політик та внутрішніх положень заявника щодо взаємодії із 

споживачами, захисту персональних даних, порядку організації та проведення навчан-
ня і підвищення кваліфікації працівників;

7) письмове запевнення керівників про проходження працівниками заявника, треті-
ми особами, залученими заявником на підставі цивільно-правових договорів для без-
посередньої взаємодії із споживачами, навчання з питань встановлених законодав-
ством вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої забор-
гованості (вимог щодо етичної поведінки), захисту прав споживачів та обробки пер-
сональних даних;

8) документ, що підтверджує внесення заявником встановленої Національним бан-
ком України плати за розгляд пакета документів.

Для внесення до реєстру колекторських компаній заявник зобов’язаний подати до 
Національного банку України одночасно всі документи та інформацію, визначені цим 
Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України.

Протягом строку розгляду документів, передбаченого частиною третьою цієї стат-
ті, Національний банк України має право вимагати, а заявник зобов’язаний надати до-
даткову інформацію, документи та/або пояснення, що є необхідними для встановлен-
ня достовірності відомостей, наданих відповідно до вимог цієї статті та/або норматив-
но-правових актів Національного банку України. У такому разі розгляд заяви про вне-
сення до реєстру колекторських компаній зупиняється до моменту отримання відпові-
ді від заявника. У разі неотримання вичерпної відповіді протягом 30 робочих днів з дня 
надсилання запиту Національним банком України документи, подані для внесення до 
реєстру колекторських компаній, вважаються такими, що містять неповну інформацію, 
та повертаються заявнику.

Заявник, який є небанківською фінансовою установою, що має право надавати фі-
нансові послуги з факторингу та/або надання коштів у позику, в тому числі на умовах 
фінансового кредиту, та має намір набути статус колекторської компанії, подає до На-
ціонального банку України відповідно до вимог, у порядку та за формою, встановлени-
ми нормативно-правовими актами Національного банку України, заяву про включення 
до реєстру колекторських компаній.

Небанківська фінансова установа, що має право надавати фінансові послуги з фак-
торингу та/або надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, 
не включена до реєстру колекторських компаній, має право здійснювати врегулюван-
ня простроченої заборгованості лише у власних інтересах.

2. Власником істотної участі колекторської компанії не може бути:
1) фізична особа:
а) яка має не зняту або не погашену в установленому законом порядку судимість за 

кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, кримінальні правопорушен-
ня проти власності, кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, кри-
мінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, кримінальні пра-
вопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з на-
данням публічних послуг, кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи;

б) яка є резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України у зна-
ченні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або держави, 
дії якої створюють умови для виникнення збройного конфлікту та застосування воєн-
ної сили проти України;

в) зареєстроване місце проживання якої розташоване на тимчасово окупованих те-
риторіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Се-
вастополі або території проведення операції Об’єднаних сил;

г) до якої застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на за-
йняття адвокатською діяльністю, якій анульовано свідоцтво про право на зайняття но-
таріальною діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, 
керуючого санацією, ліквідатора), яку позбавлено права на здійснення діяльності при-
ватного виконавця, — протягом трьох років з дня прийняття відповідного рішення;

ґ) звільнена з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з дер-
жавної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку з притяг-
ненням до дисциплінарної відповідальності, — протягом трьох років з дня звільнення;

д) яка не відповідає вимогам до ділової репутації, встановленим нормативно-право-
вими актами Національного банку України;

2) юридична особа:
а) зареєстрована у державі, що здійснює збройну агресію проти України у значен-

ні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або державі, дії якої 
створюють умови для виникнення збройного конфлікту та застосування воєнної си-
ли проти України;

б) місцезнаходженням якої відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань є тимчасово окупована 
територія України або територія проведення операції Об’єднаних сил;

в) яка не відповідає вимогам до ділової репутації, встановленим нормативно-право-
вими актами Національного банку України.

3. За результатами розгляду документів заявника Національний банк України при-
ймає рішення про включення заявника до реєстру колекторських компаній або про від-
мову у включенні протягом 30 робочих днів з дня подання повного пакета документів.

4. Національний банк України відмовляє у включенні заявника до реєстру колектор-
ських компаній, якщо:

1) подані документи містять неповну або недостовірну інформацію чи не відпові-
дають вимогам закону або нормативно-правових актів Національного банку України;

2) заявник, керівник (керівники) заявника, працівники заявника, інші особи, залуче-
ні заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із 
споживачами, або власники істотної участі заявника не відповідають вимогам, встанов-
леним цим Законом та/або нормативно-правовими актами Національного банку Украї-
ни, у тому числі кваліфікаційним вимогам;

3) структура власності заявника не відповідає вимогам, встановленим нормативно-
правовими актами Національного банку України.

Забороняється включення до реєстру колекторських компаній юридичних осіб, міс-
цезнаходженням яких відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб — підприємців та громадських формувань є тимчасово окупована терито-
рія України або територія проведення операції Об’єднаних сил.

5. Заявник набуває статусу колекторської компанії та право здійснювати врегулю-
вання простроченої заборгованості з дня включення відомостей про нього до реєстру 
колекторських компаній.

Юридичній особі, не включеній до реєстру колекторських компаній, забороняється 
здійснювати врегулювання простроченої заборгованості.

Положення абзацу другого цієї частини не поширюється на кредитодавців та нових 
кредиторів, які здійснюють врегулювання простроченої заборгованості, право вимоги 
за якою належить таким особам.

6. Національний банк України видає заявнику, відомості про якого включені до реє-
стру колекторських компаній, витяг з реєстру колекторських компаній за формою, що 
затверджується Національним банком України.

7. Особи, які мають істотну участь у колекторській компанії, зобов’язані протягом 
усього часу, впродовж якого вони мають істотну участь у колекторській компанії, від-
повідати вимогам, встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Наці-
онального банку України.

Стаття 23. Права та обов’язки кредитодавця, нового кредитора, колекторської ком-
панії при врегулюванні простроченої заборгованості

1. Кредитодавець, новий кредитор має право залучати до врегулювання простроче-
ної заборгованості виключно колекторську компанію, включену до реєстру колектор-
ських компаній, шляхом укладення відповідного договору. Договір, спрямований на вре-
гулювання простроченої заборгованості, укладений кредитодавцем, новим кредитором з 
юридичною особою, яка не включена до реєстру колекторських компаній, є нікчемним.

2. Кредитодавець, новий кредитор зобов’язаний повідомити Національний банк 
України про укладення договору з колекторською компанією у строки та порядку, ви-
значені Національним банком України.

3. Кредитодавець, новий кредитор зобов’язаний розмістити на власному веб-сайті 
(веб-сайтах), у програмному застосунку (мобільному додатку), що використовуються 
для надання ним послуг, а також у місцях надання фінансових послуг споживачам ін-
формацію про колекторські компанії, що діють у його інтересах при врегулюванні про-
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строченої заборгованості, а також інформацію про вимоги щодо взаємодії із спожива-
чами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) 
у порядку, строки та за формою, що визначені Національним банком України.

4. Колекторська компанія для виконання окремих функцій або процесів у межах 
здійснення колекторської діяльності, зокрема для безпосередньої взаємодії із спо-
живачами, має право залучати фізичних і юридичних осіб на договірних засадах. Ко-
лекторська компанія зобов’язана повідомляти про залучення таких осіб Національний 
банк України у встановлені ним строки та порядку.

5. Колекторська компанія зобов’язана розмістити на власному веб-сайті (веб-
сайтах), у програмному застосунку (мобільному додатку), що використовуються для 
надання нею послуг, а також у місцях надання фінансових послуг споживачам (у разі 
якщо колекторська компанія є небанківською фінансовою установою) інформацію про 
вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованос-
ті (вимоги щодо етичної поведінки) у порядку, строки та за формою, що визначені На-
ціональним банком України.

Стаття 24. Реєстр колекторських компаній
1. Національний банк України у встановленому ним порядку веде реєстр колектор-

ських компаній.
2. Національний банк України забезпечує вільний цілодобовий безоплатний доступ 

до інформації з реєстру колекторських компаній у мережі Інтернет, на сторінці офіцій-
ного Інтернет-представництва Національного банку України, з можливістю перегляду, 
пошуку, копіювання та роздрукування інформації з реєстру.

Стаття 25. Вимоги щодо взаємодії із споживачами та іншими особами при врегулю-
ванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)

1. Взаємодія кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії із спожива-
чем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим 
поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про спо-
живчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, при врегулюванні простроченої 
заборгованості може здійснюватися виключно шляхом:

1) безпосередньої взаємодії (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі). Про-
ведення особистих зустрічей можливе виключно з 9 до 19 години, за умови що осо-
ба, з якою здійснюється взаємодія, не заперечує проти проведення з нею зустрічі та 
попередньо надала згоду на особисту зустріч під час телефонної розмови або окре-
му письмову згоду на це. Місце і час зустрічі підлягають обов’язковому попередньо-
му узгодженню;

2) надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекому-
нікації, у тому числі без залучення працівника кредитодавця, нового кредитора або ко-
лекторської компанії, шляхом використання програмного забезпечення або технологій;

3) надсилання поштових відправлень із позначкою «Вручити особисто» за місцем 
проживання чи перебування або за місцем роботи фізичної особи.

2. Під час першої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представни-
ком, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємо-
дія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку 
взаємодію, у рамках врегулювання простроченої заборгованості кредитодавець, новий 
кредитор, колекторська компанія зобов’язані повідомити:

1) повне найменування кредитора (у разі якщо взаємодію здійснює новий кредитор 
або колекторська компанія), своє повне найменування, номер телефону для здійснен-
ня зв’язку та адресу (електронну або поштову) для листування;

2) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює взаємодію 
із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, 
майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена догово-
ром про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, або ім’я та індекс, за 
допомогою якого кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія однознач-
но ідентифікують особу, яка здійснює взаємодію, або зазначення про використання 
для взаємодії програмного забезпечення або технології, якщо взаємодія здійснюється 
без залучення працівника кредитодавця, нового кредитора чи колекторської компанії;

3) правову підставу взаємодії;
4) розмір простроченої заборгованості (розмір кредиту, проценти за користування 

кредитом, розмір комісії та інших платежів, пов’язаних з отриманням, обслуговуван-
ням і поверненням кредиту), розмір неустойки та інших платежів, що стягуються при 
невиконанні зобов’язання за договором про споживчий кредит або відповідно до зако-
ну. У разі звернення відповідно до договору про споживчий кредит до третіх осіб, вза-
ємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на 
таку взаємодію, у тому числі до близьких осіб, відповідно до частини шостої цієї статті 
інформація про розмір простроченої заборгованості повідомляється лише за наявнос-
ті згоди споживача на передачу інформації про наявність простроченої заборгованос-
ті таким особам. Розрахунок розміру простроченої заборгованості для колекторської 
компанії здійснюється кредитодавцем або новим кредитором.

3. Новий кредитор, колекторська компанія на вимогу споживача, його близьких 
осіб, представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя зобов’язані 
протягом п’яти робочих днів після першої взаємодії при врегулюванні простроченої 
заборгованості надати документи, що підтверджують інформацію, зазначену у части-
ні другій цієї статті (у тому числі детальний розрахунок простроченої заборгованості та 
всіх інших платежів по кожному платіжному періоду та підставу їх нарахування), осо-
бисто або шляхом направлення листа на адресу (електронну або поштову) такої особи, 
або в інший визначений договором про споживчий кредит спосіб.

Кредитодавець на вимогу споживача, його близьких осіб, представника, спадкоєм-
ця, поручителя або майнового поручителя зобов’язаний протягом семи робочих днів 
після першої взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості (якщо інший 
строк не встановлено законом) надати документи, що підтверджують інформацію, за-
значену у пункті 4 частини другої цієї статті, особисто або шляхом направлення листа 
на зазначену в договорі про споживчий кредит адресу (електронну або поштову), або в 
інший визначений таким договором спосіб.

Новий кредитор, колекторська компанія не має права за власною ініціативою по-
вторно взаємодіяти із споживачем, його близькими особами, представником, спад-
коємцем, поручителем або майновим поручителем до моменту надання підтвердних 
документів, передбачених абзацом першим цієї частини. Кредитодавець не має права 
за власною ініціативою повторно взаємодіяти із споживачем, його близькими особа-
ми, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем до момен-
ту надання підтвердних документів, передбачених абзацом другим цієї частини.

Для цілей цієї частини моментом надання відповідних підтвердних документів є 
будь-який із таких:

1) момент отримання кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компа-
нією підтвердження направлення споживачу, його близьким особам, представнику, 
спадкоємцю, поручителю або майновому поручителю підтвердних документів — у ра-
зі направлення таких документів електронною поштою;

2) 23 година 59 хвилин десятого робочого дня з дня направлення кредитодавцем, 
новим кредитором, колекторською компанією рекомендованого поштового відправ-
лення з описом вкладення, що містило відповідні підтвердні документи, або момент 
отримання повідомлення про вручення зазначеного поштового відправлення, якщо та-
ке повідомлення отримано кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компа-
нією раніше зазначеного 10-денного строку.

4. Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія зобов’язані здійснюва-
ти у встановленому Національним банком України порядку фіксування кожної безпо-
середньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадко-
ємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими 
передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, 
за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу з метою захисту 
правового інтересу учасників врегулювання простроченої заборгованості. Кредитода-
вець, новий кредитор, колекторська компанія зобов’язані попередити споживача, його 
близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя або тре-
тіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які нада-
ли згоду на таку взаємодію, про таке фіксування.

Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія зобов’язані зберігати всі 
носії інформації, на яких зафіксовано взаємодію із споживачем, його близькими осо-
бами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми 
особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які на-
дали згоду на таку взаємодію (у тому числі за допомогою технічних засобів), протягом 
трьох років після такої взаємодії.

Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія можуть здійснювати об-
робку виключно персональних даних споживача, його близьких осіб, представника, 
спадкоємця, поручителя, майнового поручителя або третіх осіб, взаємодія з якими пе-
редбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, 
обов’язок з обробки яких покладений на них законом, а також персональних даних, що 
містяться у матеріалах та даних, зібраних у процесі взаємодії при врегулюванні про-
строченої заборгованості.

Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії при врегулюванні про-
строченої заборгованості забороняється здійснювати обробку персональних даних 
третіх осіб, у тому числі близьких осіб споживача, які не надали згоди на обробку їхніх 
даних, а також таких даних про споживача, його близьких осіб, представника, спадко-
ємця, поручителя або майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбаче-
на договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію:

1) щодо графіка його роботи;
2) щодо місця та часу відпочинку;
3) щодо поїздок у межах та за межі України;
4) щодо місця та часу зустрічі з рідними, друзями та іншими особами;
5) щодо інформації, розміщеної в соціальних мережах;
6) щодо стану здоров’я;
7) щодо політичних поглядів та релігійних переконань;
8) щодо членства у партіях та громадських об’єднаннях;
9) фото та відеоматеріалів із зображенням споживача, його близьких осіб, пред-

ставника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з 
якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку вза-

ємодію (крім випадків створення, зберігання, використання таких фото- та/або віде-
оматеріалів для виконання передбачених законодавством обов’язків, а також випад-
ків створення, зберігання, використання таких фото- та/або відеоматеріалів на підста-
ві письмової згоди споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручи-
теля або майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором 
про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію).

5. Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія, фізичні та юридичні осо-
би, залучені на договірних засадах кредитодавцем, новим кредитором, колекторською 
компанією до безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, пред-
ставником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами, 
взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на 
таку взаємодію, зобов’язані дотримуватися вимог щодо взаємодії із споживачами під час 
врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).

Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії, фізичним та юридичним 
особам, залученим на договірних засадах кредитодавцем, новим кредитором, колек-
торською компанією до безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими осо-
бами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, треті-
ми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які 
надали згоду на таку взаємодію, при врегулюванні простроченої заборгованості забо-
роняється:

1) здійснювати дії, що зазіхають на особисту гідність, права, свободи, власність спо-
живача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового пору-
чителя та/або інших осіб, ставлять під загрозу життя, здоров’я, ділову репутацію зазна-
чених осіб, а також використовувати погрози, шантаж, вчиняти інші незаконні (непра-
вомірні) дії стосовно зазначених осіб;

2) вводити споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, 
майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про спо-
живчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, в оману щодо:

а) розміру, характеру та підстав виникнення простроченої заборгованості, а також 
наслідків, що настануть для споживача, його близьких осіб, представника, спадкоєм-
ця, поручителя, майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена до-
говором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, у разі невико-
нання умов договору про споживчий кредит;

б) передачі питання про погашення простроченої заборгованості на розгляд суду, 
можливості застосування до боржника заходів адміністративного і кримінального пе-
реслідування;

в) належності кредитора, кредитодавця, нового кредитора, колекторської компа-
нії, фізичних та юридичних осіб, залучених на договірних засадах кредитодавцем, но-
вим кредитором, колекторською компанією до безпосередньої взаємодії із спожива-
чем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або май-
новим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про 
споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію при врегулюванні простроче-
ної заборгованості, до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

3) з власної ініціативи взаємодіяти із споживачем, його близькими особами, пред-
ставником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, 
взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду 
на таку взаємодію, та/або з їхніми близькими особами у період з 20 до 9 години, а та-
кож у вихідні, святкові і неробочі дні;

4) взаємодіяти із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоєм-
цем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими пе-
редбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, та/
або з їхніми близькими особами більше двох разів на добу, крім випадків додаткової 
взаємодії за їхньою власною ініціативою. Взаємодія за допомогою засобів зв’язку вва-
жається такою, що відбулася, якщо в результаті такої взаємодії особі передано зміс-
товну інформацію про розмір простроченої заборгованості (розмір кредиту, проценти 
за користування кредитом, розмір комісії та інших платежів, пов’язаних з отриманням, 
обслуговуванням і поверненням кредиту), порядок її погашення, розмір неустойки та 
інших платежів, що стягуються у разі невиконання зобов’язань за договором про спо-
живчий кредит або відповідно до закону;

5) приховувати інформацію про номер контактного телефону, з якого здійснюється 
дзвінок або надсилається повідомлення споживачу, його близьким особам, представ-
нику, спадкоємцю, поручителю, майновому поручителю, третім особам, взаємодія з 
якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взає-
модію, про поштову адресу або адресу електронної пошти, з якої надсилається повідо-
млення, про відправника поштового або електронного повідомлення;

6) використовувати функцію (сервіс) автоматичного додзвону до споживача, йо-
го близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, тре-
тіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які нада-
ли згоду на таку взаємодію, протягом більше 30 хвилин на добу;

7) використовувати на конвертах або повідомленнях, що надсилаються споживачу, 
його близьким особам, представнику, спадкоємцю, поручителю, майновому поручите-
лю або третім особам, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кре-
дит та які надали згоду на таку взаємодію, зображення, що можуть бути сприйняті як 
такі, що містять погрозу, розміщувати на конвертах або повідомленнях відомості, що 
прямо чи опосередковано вказують на наявність заборгованості, використовувати на-
писи «виконавчий документ», «рішення про стягнення», «повідомлення про виселен-
ня» тощо, а також найменування органів державної влади, у тому числі осіб, які здій-
снюють повноваження у сфері примусового виконання рішень;

8) будь-яким чином повідомляти третіх осіб (крім осіб, взаємодія з якими перед-
бачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію) про 
заборгованість споживача або здійснювати взаємодію з цими особами таким чином, 
щоб їм стала відома або могла стати відомою інформація про заборгованість спожи-
вача, крім випадків взаємодії з особою, стосовно якої споживач надав згоду на пере-
дачу їй інформації про наявність простроченої заборгованості, а також інших випадків, 
передбачених законом;

9) вимагати від споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручи-
теля, майнового поручителя, а також його роботодавця та/або інших осіб прийняти на 
себе зобов’язання щодо простроченої заборгованості, якщо інше не передбачено дого-
вором про споживчий кредит або законом;

10) вчиняти дії, що завдають шкоду репутації, у тому числі діловій репутації, спо-
живача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, або погрожува-
ти вчиненням таких дій;

11) вимагати погашення заборгованості в інший спосіб, ніж передбачено договором 
про споживчий кредит або законом;

12) за власною ініціативою будь-яким чином взаємодіяти із споживачем або його 
близькими особами, якщо споживач письмово, шляхом надання всіх належним чином 
оформлених підтвердних документів, повідомив, що його інтереси при врегулюванні 
простроченої заборгованості представляє його представник;

13) проводити особисті зустрічі із споживачем, його близькими особами, представ-
ником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем, третіми особами, взаємо-
дія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку 
взаємодію, без попереднього погодження таких зустрічей відповідною особою;

14) будь-яким чином взаємодіяти з приводу укладеного споживачем договору про 
споживчий кредит з особами (крім споживача, його представника, спадкоємця, пору-
чителя, майнового поручителя), які не надали згоди на таку взаємодію.

Національний банк України у разі виявлення існування практики врегулювання про-
строченої заборгованості, що порушує права та законні інтереси споживачів, їх близь-
ких осіб, представників, спадкоємців, поручителів або майнових поручителів, третіх 
осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали 
згоду на таку взаємодію, у межах своєї компетенції встановлює додаткові вимоги що-
до взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги 
щодо етичної поведінки).

6. Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія має право для донесен-
ня до споживача інформації про необхідність виконання зобов’язань за договором про 
споживчий кредит при врегулюванні простроченої заборгованості взаємодіяти з треті-
ми особами, персональні дані яких передані кредитодавцю, новому кредитору, колек-
торській компанії споживачем у процесі укладення, виконання та припинення договору 
про споживчий кредит. Обов’язок щодо отримання згоди таких третіх осіб на обробку 
їхніх персональних даних до передачі таких персональних даних кредитодавцю, ново-
му кредитору, колекторській компанії покладається на споживача.

Форма інформаційного повідомлення, за допомогою якої споживачем здійснюєть-
ся передача персональних даних третіх осіб при укладенні договору про споживчий 
кредит, повинна містити повідомлення про кримінальну відповідальність, передбачену 
статтею 182 Кримінального кодексу України, за незаконне збирання, зберігання, вико-
ристання, поширення конфіденційної інформації про третіх осіб.

Якщо під час першої взаємодії кредитодавця, нового кредитора, колекторської ком-
панії з такою третьою особою вона висловила заборону на здійснення обробки її персо-
нальних даних, кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія зобов’язані не-
гайно припинити здійснення такої обробки. У разі якщо врегулювання простроченої за-
боргованості в інтересах кредитодавця, нового кредитора одночасно здійснюють кіль-
ка колекторських компаній, кредитодавець, новий кредитор зобов’язаний невідкладно 
повідомити про заборону третьої особи на здійснення обробки її персональних даних 
усім таким колекторським компаніям з метою негайного припинення ними обробки 
персональних даних зазначеної особи при врегулюванні простроченої заборгованості 
за таким договором про споживчий кредит.

7. Дії, які від імені кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії вчиня-
ються третіми особами, залученими на договірних засадах кредитодавцем, новим кре-
дитором, колекторською компанією до безпосередньої взаємодії із споживачем, його 
близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим пору-
чителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий 
кредит та які надали згоду на таку взаємодію при врегулюванні простроченої заборго-
ваності, вважаються вчиненими таким кредитодавцем, новим кредитором, колектор-
ською компанією.

8. Забороняється покладати на споживача обов’язок з оплати/компенсації витрат на 
здійснення врегулювання простроченої заборгованості. Витрати на врегулювання про-
строченої заборгованості, крім оплати зобов’язань за договором про споживчий кре-
дит або іншим договором, передбаченим статтею 3 цього Закону, здійснюються ви-
ключно за рахунок коштів кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії.

9. З ініціативи кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії або третьої 
особи, яка діє від їхнього імені та/або в їхніх інтересах, не допускається спрямована на по-
вернення простроченої заборгованості взаємодія у спосіб, передбачений пунктом 1 час-
тини першої цієї статті (безпосередня взаємодія), із споживачем, його близькими особа-
ми, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем, третіми особа-
ми, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду 
на таку взаємодію, з моменту отримання документів, які свідчать, що така особа:

1) є недієздатною особою або особою, обмеженою в дієздатності;
2) перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я;
3) є особою з інвалідністю I групи;
4) є неповнолітньою особою.
У разі неподання документів, що підтверджують наявність обставин, передбачених 

цією частиною, їх наявність вважається непідтвердженою.
Стаття 26. Нагляд за додержанням вимог законодавства щодо взаємодії із спожи-

вачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки)
1. Національний банк України у встановленому ним порядку здійснює нагляд за до-

держанням кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією встановле-
них законодавством вимог щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, у тому 
числі вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгова-
ності (вимог щодо етичної поведінки), шляхом:

1) розгляду звернень споживачів про недотримання кредитодавцем, новим креди-
тором та/або колекторською компанією вимог щодо етичної поведінки;

2) здійснення перевірки достатності та належності заходів, що вживаються креди-
тодавцем, новим кредитором з метою здійснення контролю за дотриманням колектор-
ською компанією вимог щодо етичної поведінки;

3) надання кредитодавцю, новому кредитору рекомендацій щодо необхідності поси-
лення контролю за дотриманням колекторською компанією вимог щодо етичної пове-
дінки, а також рекомендацій кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії 
щодо необхідності посилення контролю за дотриманням їхніми працівниками, третіми 
особами, залученими на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої вза-
ємодії із споживачами, вимог щодо етичної поведінки;

4) перевірки дотримання кредитодавцем, новим кредитором, колекторською ком-
панією вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборго-
ваності (вимог щодо етичної поведінки) та обмежень щодо обробки персональних да-
них споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або майно-
вого поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про спожив-
чий кредит та які надали згоду на таку взаємодію;

5) застосування до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії перед-
бачених законом заходів впливу за порушення вимог щодо етичної поведінки.

Національний банк України має право покласти на колекторську компанію обов’язок 
відсторонити від роботи будь-кого з керівників та/або працівників такої компанії у разі 
їх невідповідності вимогам, встановленим цим Законом та/або нормативно-правовими 
актами Національного банку України, у тому числі кваліфікаційним вимогам. Колектор-
ська компанія зобов’язана вжити заходів для відсторонення від роботи такої особи (та-
ких осіб) у порядку, встановленому Національним банком України.

2. Національний банк України у встановленому ним порядку має право виключити 
відомості про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній у разі:

1) отримання від колекторської компанії відповідної заяви про виключення з реєстру;
2) встановлення факту подання колекторською компанією до Національного банку 

України недостовірної інформації;
3) невідповідності власника істотної участі вимогам (у тому числі щодо ділової ре-

путації), встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Національно-
го банку України;

4) невідповідності структури власності заявника вимогам, встановленим цим Зако-
ном та нормативно-правовими актами Національного банку України;

5) застосування до колекторської компанії два та більше разів протягом року захо-
дів впливу, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 28 цього Закону;

6) отримання від кредитодавця, нового кредитора інформації про дострокове при-
пинення (розірвання) договору з колекторською компанією з підстав порушення такою 
компанією визначених законодавством вимог щодо взаємодії із споживачами при вре-
гулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) два та більше 
разів протягом року;

7) наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — під-
приємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення 
відповідної юридичної особи, яка має статус колекторської компанії;

8) нездійснення колекторською компанією колекторської діяльності протягом року 
з дня включення до реєстру;

9) відмови колекторської компанії у проведенні перевірки Національним банком 
України;

10) невиконання колекторською компанією вимог Національного банку України що-
до усунення виявлених порушень вимог закону, нормативно-правових актів Національ-
ного банку України з питань регулювання колекторської діяльності;

11) неусунення колекторською компанією протягом року після тимчасової заборо-
ни на здійснення врегулювання простроченої заборгованості порушень вимог законо-
давства щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованос-
ті (вимог щодо етичної поведінки).

3. Національний банк України у разі виключення з реєстру колекторських компа-
ній відомостей про колекторську компанію, що має укладені договори про здійснення 
врегулювання простроченої заборгованості, інформує у порядку та строки, встановле-
ні Національним банком України, про таке виключення відповідного кредитодавця або 
нового кредитора, який має укладений з такою колекторською компанією договір, а та-
кож виключену з реєстру колекторську компанію.

Кредитодавець, новий кредитор у разі отримання від Національного банку України 
інформації про виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колек-
торських компаній зобов’язаний достроково в односторонньому порядку розірвати до-
говір з такою компанією.

Стаття 27. Контроль за діяльністю колекторської компанії
1. Кредитодавець, новий кредитор зобов’язаний здійснювати у формах, встанов-

лених Національним банком України, контроль за додержанням колекторською ком-
панією встановлених законодавством вимог щодо взаємодії із споживачами при вре-
гулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) та має пра-
во вимагати від такої компанії усунення порушень. З цією метою кредитодавець, но-
вий кредитор здійснює облік і розгляд усіх отриманих ним звернень про порушення 
прав споживачів при здійсненні колекторською компанією врегулювання простроче-
ної заборгованості.

2. Кредитодавець, новий кредитор зобов’язаний достроково в односторонньому по-
рядку розірвати договір з колекторською компанією, яка два та більше разів протя-
гом року з дня першого отримання кредитодавцем, новим кредитором підтвердження 
інформації про порушення колекторською компанією встановлених законодавством 
вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованос-
ті (вимог щодо етичної поведінки) вчинила порушення встановлених законодавством 
вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості 
(вимог щодо етичної поведінки).

3. Кредитодавець, новий кредитор зобов’язаний повідомити Національний банк 
України про закінчення строку дії договору, укладеного з колекторською компанією, 
та/або про дострокове припинення (розірвання) такого договору у строки та в порядку, 
встановлені Національним банком України.

У разі отримання кредитодавцем, новим кредитором від будь-якої особи, яка не 
включена до реєстру колекторських компаній, пропозиції щодо здійснення в його ін-
тересах дії, що за суттю є врегулюванням простроченої заборгованості, такий креди-
тодавець, новий кредитор зобов’язаний не пізніше п’яти робочих днів з дня отриман-
ня відповідної пропозиції повідомити про це Національний банк України у встановле-
ному ним порядку.

Стаття 28. Відповідальність за порушення вимог щодо етичної поведінки
1. У разі порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, 

у тому числі вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої за-
боргованості (вимог щодо етичної поведінки), Національний банк України має право у 
встановленому ним порядку застосувати такі заходи впливу, адекватні вчиненому по-
рушенню:

1) направити кредитодавцю, новому кредитору та/або колекторській компанії пись-
мове застереження з вимогою про усунення виявленого порушення та/або вжиття за-
ходів для недопущення такого порушення у подальшій діяльності (далі — письмове 
застереження);

2) накласти відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне ре-
гулювання ринків фінансових послуг» штраф на кредитодавця, нового кредитора та/
або колекторську компанію;

3) тимчасово заборонити колекторській компанії здійснювати врегулювання про-
строченої заборгованості;

4) виключити відомості про колекторську компанію з реєстру колекторських компа-
ній у випадку, передбаченому пунктом 5 частини другої статті 26 цього Закону;

5) тимчасово зупинити або відкликати (анулювати) ліцензію кредитодавця — не-
банківської фінансової установи, нового кредитора — небанківської фінансової уста-
нови на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Національний банк України застосовує заходи впливу, передбачені цією частиною, з 
дотриманням принципів співмірності, врахування характеру та обставин вчинення по-
рушення, причин, що зумовили вчинення такого порушення, заходів, вжитих для запо-
бігання порушенню та його усунення, а також врахування наслідків порушення.
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2. Рішення Національного банку України про застосування заходу впливу може бу-

ти оскаржене в судовому порядку. Оскарження рішення Національного банку України 
не зупиняє його виконання.

3. Рішення Національного банку України про застосування заходу впливу у вигля-
ді накладення штрафу набирає чинності з робочого дня, наступного за днем прийнят-
тя такого рішення.

У разі якщо протягом місяця з дня набрання чинності рішенням про застосування 
заходу впливу у вигляді накладення штрафу кредитодавець, новий кредитор, колек-
торська компанія письмово не повідомили Національний банк України про добровіль-
не виконання такого рішення і таке рішення не було оскаржене в судовому порядку, та-
ке рішення набуває статусу виконавчого документа, підлягає оформленню відповід-
но до вимог Закону України «Про виконавче провадження» та передається до органів 
державної виконавчої служби для примусового виконання згідно із законодавством.

У разі якщо рішення Національного банку України про застосування заходу впливу 
у вигляді накладення штрафу протягом місяця з дня набрання ним чинності оскарже-
не в судовому порядку та адміністративним судом відкрито провадження у справі про 
оскарження зазначеного рішення, таке рішення набуває статусу виконавчого докумен-
та з дня набрання законної сили відповідним судовим рішенням у такій справі з ураху-
ванням строків, передбачених Законом України «Про виконавче провадження».

4. Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія несуть перед спожива-
чем відповідальність за завдану їхніми неправомірними діями шкоду у порядку, вста-
новленому законом»;

10) у додатку 1 «Паспорт споживчого кредиту. Інформація, яка надається спожива-
чу до укладення договору про споживчий кредит (Стандартизована форма)»:

розділ 6 доповнити двома новими позиціями такого змісту:
«

Кредитодавець має право залучати до врегулювання  
простроченої заборгованості колекторську компанію. [так/ні]

Вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої  
заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), встановлені статтею 25 Закону 
України «Про споживче кредитування».

»;
розділ 7 доповнити двома новими позиціями такого змісту:
«

Підтверджую отримання мною інформації про право кредитодавця залучати до 
врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію у разі невико-
нання мною зобов’язань за договором про споживчий кредит, про встановлені за-
конодавством вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простро-
ченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), про моє право на звернен-
ня до Національного банку України у разі недотримання таких вимог кредитодав-
цем та/або колекторською компанією, а також про моє право на звернення до су-
ду з позовом про відшкодування шкоди, завданої у процесі врегулювання простро-
ченої заборгованості.
Підтверджую повідомлення мене про передбачену статтею 182 Кримінального ко-
дексу України відповідальність за незаконне збирання, зберігання, використання, 
поширення мною конфіденційної інформації про третіх осіб, персональні дані яких 
передані мною кредитодавцю.

»;
11) у тексті Закону слова «додаткові та супутні послуги», «додаткові чи супутні по-

слуги», «додаткові або супутні послуги» в усіх відмінках і числах замінити словами «су-
провідні послуги» у відповідному відмінку і числі.

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вво-

диться в дію через три місяці з дня набрання ним чинності, крім:
1) абзаців четвертого — шостого підпункту 1 пункту 3 розділу І цього Закону, які 

вводяться в дію з 2 липня 2021 року, але не раніше введення в дію цього Закону;
2) пунктів 2 та 3 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем 

опублікування цього Закону.
2. Юридичні особи, які на день набрання чинності цим Законом здійснюють діяль-

ність з врегулювання простроченої заборгованості, фізичні та юридичні особи, залуче-
ні на договірних засадах такими юридичними особами, з дня набрання чинності цим 
Законом повинні здійснювати взаємодію із споживачем, його близькими особами, 
представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми осо-
бами при врегулюванні простроченої заборгованості виключно шляхом:

1) безпосередньої взаємодії (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі). Про-
ведення особистих зустрічей можливе виключно з 9 до 19 години, за умови що осо-
ба, з якою здійснюється взаємодія, не заперечує проти проведення з нею зустрічі та 
попередньо надала згоду на особисту зустріч під час телефонної розмови або окре-
му письмову згоду на це. Місце і час зустрічі підлягають обов’язковому попередньо-
му узгодженню;

2) надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекому-
нікації, у тому числі без залучення працівника юридичної особи, яка на день набрання 
чинності цим Законом здійснює діяльність з врегулювання простроченої заборгованос-
ті, шляхом використання програмного забезпечення або технологій;

3) надсилання поштових відправлень із позначкою «Вручити особисто» за місцем 
проживання чи перебування або за місцем роботи фізичної особи.

3. Юридичним особам, які на день набрання чинності цим Законом здійснюють ді-
яльність з врегулювання простроченої заборгованості, фізичним та юридичним осо-
бам, залученим на договірних засадах такими юридичними особами до безпосеред-
ньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, 
поручителем або майновим поручителем, третіми особами, при врегулюванні простро-
ченої заборгованості забороняється:

1) здійснювати дії, що зазіхають на особисту гідність, права, свободи, власність спо-
живача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового пору-
чителя та/або інших осіб, ставлять під загрозу життя, здоров’я, ділову репутацію зазна-
чених осіб, а також використовувати погрози, шантаж, вчиняти інші незаконні (непра-
вомірні) дії стосовно зазначених осіб;

2) вводити споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, 
майнового поручителя, третіх осіб в оману щодо:

а) розміру, характеру та підстав виникнення простроченої заборгованості, а також 
наслідків, що настануть для споживача, його близьких осіб, представника, спадкоєм-
ця, поручителя, майнового поручителя, третіх осіб у разі невиконання умов договору 
про споживчий кредит;

б) передачі питання про погашення простроченої заборгованості на розгляд суду, 
можливості застосування до боржника заходів адміністративного і кримінального пе-
реслідування;

в) належності юридичних осіб, які на день набрання чинності цим Законом здійсню-
ють діяльність з врегулювання простроченої заборгованості, фізичних та юридичних 
осіб, залучених на договірних засадах такими особами до безпосередньої взаємодії 
із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем 
або майновим поручителем, третіми особами при врегулюванні простроченої заборго-
ваності, до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

3) з власної ініціативи взаємодіяти із споживачем, його близькими особами, пред-
ставником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, 
та/або з їхніми близькими особами у період з 20 до 9 години, а також у вихідні, свят-
кові і неробочі дні;

4) взаємодіяти із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоєм-
цем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, та/або з їхніми близь-
кими особами більше двох разів на добу, крім випадків додаткової взаємодії за їхньою 
власною ініціативою. Взаємодія за допомогою засобів зв’язку вважається такою, що 
відбулася, якщо в результаті такої взаємодії особі передано змістовну інформацію про 
розмір простроченої заборгованості (розмір кредиту, проценти за користування кре-
дитом, розмір комісії та інших платежів, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням і 
поверненням кредиту), порядок її погашення, розмір неустойки та інших платежів, що 
стягуються у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит або 
відповідно до закону;

5) приховувати інформацію про номер контактного телефону, з якого здійснюється 
дзвінок або надсилається повідомлення споживачу, його близьким особам, представ-
нику, спадкоємцю, поручителю, майновому поручителю, третім особам, про поштову 
адресу або адресу електронної пошти, з якої надсилається повідомлення, про відправ-
ника поштового або електронного повідомлення;

6) використовувати функцію (сервіс) автоматичного додзвону до споживача, його 
близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, третіх 
осіб протягом більше 30 хвилин на добу;

7) використовувати на конвертах або повідомленнях, що надсилаються спожива-
чу, його близьким особам, представнику, спадкоємцю, поручителю, майновому пору-
чителю або третім особам, зображення, що можуть бути сприйняті як такі, що містять 
погрозу, а також розміщувати на конвертах або повідомленнях відомості, що прямо чи 
опосередковано вказують на наявність заборгованості, використовувати написи «ви-
конавчий документ», «рішення про стягнення», «повідомлення про виселення» тощо, а 
також найменування органів державної влади, у тому числі осіб, які здійснюють повно-
важення у сфері примусового виконання рішень;

8) будь-яким чином повідомляти третіх осіб про заборгованість споживача або здій-
снювати взаємодію з цими особами таким чином, щоб їм стала відома або могла стати 
відомою інформація про заборгованість споживача, крім випадків взаємодії з особою, 
стосовно якої споживач надав згоду на передачу їй інформації про наявність простро-
ченої заборгованості, а також інших випадків, передбачених законом;

9) вимагати від споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручи-
теля, майнового поручителя, а також його роботодавця та/або інших осіб прийняти на 
себе зобов’язання щодо простроченої заборгованості, якщо це не передбачено догово-
ром про споживчий кредит або законом;

10) вчиняти дії, що завдають шкоду репутації, у тому числі діловій репутації, спо-
живача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, або погрожува-
ти вчиненням таких дій;

11) вимагати погашення заборгованості в інший спосіб, ніж передбачено договором 
про споживчий кредит або законом;

12) за власною ініціативою будь-яким чином взаємодіяти із споживачем або його 
близькими особами, якщо споживач письмово, шляхом надання всіх належним чином 
оформлених підтвердних документів, повідомив, що його інтереси при врегулюванні 
простроченої заборгованості представляє його представник;

13) проводити особисті зустрічі із споживачем, його близькими особами, представ-
ником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем, третіми особами, взаємо-
дія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку 
взаємодію, без попереднього погодження таких зустрічей відповідною особою;

14) будь-яким чином взаємодіяти з приводу укладеного споживачем договору про 
споживчий кредит з особами (крім споживача, його представника, спадкоємця, пору-
чителя, майнового поручителя), які не надали згоди на таку взаємодію.

4. Юридичні особи, які на день введення в дію цього Закону здійснюють діяльність 
з врегулювання простроченої заборгованості за договором з кредитодавцем, новим 
кредитором в його інтересах і мають намір надалі здійснювати діяльність з врегулю-
вання простроченої заборгованості за договором з кредитодавцем, новим кредитором, 
зобов’язані протягом місяця з дня введення в дію цього Закону подати до Національ-
ного банку України відомості для включення до реєстру колекторських компаній. У ра-
зі відсутності в реєстрі колекторських компаній відомостей про юридичну особу, яка 
здійснює діяльність з врегулювання простроченої заборгованості за договором з кре-
дитодавцем, через три місяці після введення в дію цього Закону кредитодавець, но-
вий кредитор зобов’язаний достроково розірвати договір з такою юридичною особою.

5. Положення цього Закону щодо умов договору про споживчий кредит та інших 
договорів, передбачених частиною другою статті 3 Закону України «Про споживче кре-
дитування», поширюються на договори, що будуть укладені після дня введення в дію 
цього Закону. Умови договорів, укладених до дня введення в дію цього Закону, не під-
лягають перегляду у зв’язку з таким введенням в дію. Договори, дія яких продовжу-
ється сторонами після введення в дію цього Закону, мають бути приведені у відповід-
ність із вимогами цього Закону.

6. Особи, які на день введення в дію цього Закону є кредиторами за договорами 
про споживчий кредит або кредиторами за зобов’язаннями про повернення спожив-
чого кредиту (крім кредитів, наданих роботодавцем своїм працівникам) та не є фінан-
совими установами, які відповідно до закону мають право надавати кошти у позику, в 
тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу, зобов’язані 
привести свою діяльність у відповідність із вимогами цього Закону протягом трьох мі-
сяців з дня введення його в дію. У разі неприведення такої діяльності у відповідність із 
зазначеними вимогами такі особи зобов’язані припинити самостійне здійснення врегу-
лювання простроченої заборгованості та залучити до врегулювання простроченої за-
боргованості юридичну особу, яка відповідно до цього Закону має право здійснювати 
врегулювання простроченої заборгованості.

7. Національному банку України протягом трьох місяців з дня набрання чинності 
цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цьо-

го Закону;
вжити заходів для створення реєстру колекторських компаній та забезпечити йо-

го ведення.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 березня 2021 року
№ 1349-IX

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 травня 2021 р. № 514 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137  

та визнання такими, що втратили чинність, 
деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 

«Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Єдиного дер-
жавного порталу адміністративних послуг» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 3,  
ст. 136, № 19, ст. 741, № 73, ст. 2321) зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з 
переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 травня 2021 р. № 514

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137

1. У постанові:
1) назву і вступну частину постанови викласти в такій редакції: 

«Питання Єдиного державного вебпорталу електронних  
послуг та Реєстру адміністративних послуг

Відповідно до частини третьої статті 16, частини четвертої статті 17 Закону Укра-
їни «Про адміністративні послуги», пункту 5 статті 1 Указу Президента України від 
29 липня 2019 р. № 558 «Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та 
юридичних осіб до електронних послуг» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:»;

2) пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
«1. Затвердити Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг, 

що додається. 
2. Установити, що Порядок ведення Реєстру адміністративних послуг, який є скла-

довою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема строки та поря-
док подання до зазначеного Реєстру інформації органами виконавчої влади, іншими 
державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами міс-
цевого самоврядування, визначається у Положенні про Єдиний державний вебпор-
тал електронних послуг, затвердженому цією постановою.»;

3) пункт 3 виключити.
2. У Положенні про Єдиний державний веб-портал електронних послуг, затвер-

дженому зазначеною постановою:
1) назву Положення викласти в такій редакції:

«ПОЛОЖЕННЯ 
про Єдиний державний вебпортал електронних послуг»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Це Положення визначає мету, основні завдання, функціональні можливості та 

суб’єктів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія), 
зміст розміщеної на ньому інформації та порядок її внесення, порядок ведення Реє-
стру адміністративних послуг, а також інші питання функціонування Порталу Дія.»;

3) у пункті 2: 
абзац перший викласти в такій редакції:
«2. Портал Дія має офіційну адресу в Інтернеті — diia.gov.ua.»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Власником Порталу Дія та виключних майнових прав на його програмне забезпе-

чення є держава в особі Мінцифри.»;
4) у пункті 4:
підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) забезпечення через електронний кабінет користувача доступу до інформа-

ції з національних електронних інформаційних ресурсів, зокрема про користувача;»;
підпункт 6 після слів «у режимі реального часу» доповнити словами «, надсилан-

ня інших сповіщень»;
підпункт 9 викласти в такій редакції:
«9) формування програмними засобами Порталу Дія, зокрема з використанням 

мобільного додатка Порталу Дія (Дія), відображень в електронній формі інформації, 
що міститься у документах, які можуть пред’являтися (надаватися) особою через за-
значений мобільний додаток;»;

доповнити пункт підпунктами 91—93 такого змісту:
«91) передача програмними засобами Порталу Дія до інших інформаційно-теле-

комунікаційних систем, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія 
(Дія), за бажанням особи електронної копії відображення в електронній формі ін-
формації, що міститься у документах;

92) передача програмними засобами Порталу Дія до інших інформаційно-теле-
комунікаційних систем, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія 
(Дія), за бажанням особи окремої інформації, відомостей, даних, що міститься у ві-
дображенні в електронній формі інформації, що міститься у документах;

93) формування програмними засобами Порталу Дія, зокрема з використанням 
мобільного додатка Порталу Дія (Дія), за бажанням особи електронної копії відобра-
ження в електронній формі інформації, що міститься у документах, для подальшої 
можливості її передачі електронною поштою;»;

у підпункті 12 слово «зазначеного» виключити;
5) у пункті 5:

підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) застосування інтерфейсів, адаптованих для осіб з інвалідністю, зокрема для 

осіб з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуаль-
ного розвитку, а також з різними комбінаціями порушень;»;

в абзаці першому підпункту 4 слова «програмних засобів веб-порталу» заміни-
ти словами «програмних засобів вебпорталу з використанням інтегрованої системи 
електронної ідентифікації, кваліфікованого електронного підпису або печатки або ін-
ших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу встановити особу заявника»;

у підпункті 6 слова «наявності у зазначених документах граматичних помилок,» 
виключити;

доповнити пункт підпунктами 161—164 такого змісту:
«161) обробка персональних даних суб’єкта звернення, зокрема передача інфор-

мації про суб’єкта звернення, що є у володінні та розпорядженні суб’єктів розгля-
ду звернень, державних електронних інформаційних ресурсах, єдиних інформацій-
них системах та системах електронного документообігу суб’єктів розгляду звернень;

162) отримання та передача в електронній формі інформації, що є у володінні та 
розпорядженні суб’єктів розгляду звернень, державних електронних інформаційних 
ресурсах, єдиних інформаційних системах та системах електронного документообі-
гу суб’єктів розгляду звернень, про суб’єктів звернень, які виявили бажання отри-
мати таку інформацію в повному або частковому обсязі або подати таку інформа-
цію до інших інформаційних систем, засобами Порталу Дія, зокрема мобільного до-
датка Порталу Дія (Дія), в порядку інформаційної взаємодії відповідно до пунктів 14 
і 15 цього Положення;

163) обробка інформації з обмеженим доступом, зокрема персональних даних 
суб’єктів звернень, переданих з державних електронних інформаційних ресурсів, 
єдиних інформаційних систем та систем електронного документообігу суб’єктів роз-
гляду звернень до Порталу Дія з метою надання можливості застосування інформа-
ції, що є у володінні та розпорядженні суб’єктів розгляду звернень, у порядку, визна-
ченому законодавством про захист персональних даних та захист інформації в ін-
формаційно-телекомунікаційних системах;

164) інформування суб’єктів звернень, які зареєструвалися на Порталі Дія, зокре-
ма з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), та виявили бажання за-
стосувати інформацію, що є у володінні та розпорядженні суб’єктів розгляду звер-
нень, державних електронних інформаційних ресурсах, єдиних інформаційних сис-
темах та системах електронного документообігу суб’єктів розгляду звернень, про об-
робку інформації про них, зокрема їх персональних даних, а також про передачу за-
значених даних від/до Порталу Дія в установленому законодавством порядку;»;

6) абзац третій пункту 8 викласти в такій редакції:
«має право на отримання від технічного адміністратора Порталу Дія безоплатних 

консультацій з питань підключення до Порталу Дія, здійснення інформаційної взає-
модії з Порталом Дія, порядку користування Порталом Дія, а також право на безо-
платне навчання із зазначених питань;»;

7) пункт 9 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
«визначає склад та функції електронного кабінету користувача, підсистем та про-

грамних модулів Порталу Дія, а також функції мобільного додатка Порталу Дія (Дія);».
У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;
8) у пункті 10:
абзац третій викласти в такій редакції:
«технічне, технологічне та комунікаційне супроводження Порталу Дія;»;
абзац дев’ятий замінити абзацами такого змісту:
«проведення навчання та надання суб’єктам розгляду звернень консультацій з пи-

тань підключення до Порталу Дія, здійснення інформаційної взаємодії з Порталом 
Дія, порядку користування Порталом Дія, якщо держателем не визначено інший ор-
ган (установу, заклад, організацію, підприємство), який проводитиме навчання;

збирання з використанням Порталу Дія даних, які використовуються для моні-
торингу та оцінки якості послуг; здійснення безперебійної передачі зазначених да-
них суб’єктам моніторингу та органам, які беруть участь у проведенні моніторингу;

закупівлю робіт і послуг з проведення моніторингу оцінювання суб’єктами звер-
нення якості надання адміністративних послуг;».

У зв’язку з цим абзаци десятий — дванадцятий вважати відповідно абзацами два-
надцятим — чотирнадцятим;

9) пункт 13 виключити;
10) у пункті 17:
підпункт 1 викласти в такій редакції: 
«1) відомості Реєстру адміністративних послуг згідно з додатком 1 — інформація 

вноситься відповідно до пункту 26 цього Положення;»;
доповнити пункт підпунктом 71 такого змісту:
«71) відомості щодо реквізитів рахунків для сплати адміністративного збору за на-

дання адміністративних послуг — інформація надається суб’єктами надання адміні-
стративних послуг у визначеному Мінцифри порядку;»;

11) доповнити Положення розділом такого змісту: 
«Порядок ведення Реєстру адміністративних послуг

24. Формування та ведення Реєстру адміністративних послуг забезпечується Мін-
цифри шляхом: 

збирання, групування, накопичення, оброблення інформації про адміністративні 
послуги;

внесення відомостей до Реєстру адміністративних послуг та змін до них.
Доступ до публічної інформації у формі відкритих даних Реєстру адміністратив-

них послуг реалізується на Порталі Дія через програмний засіб «Гід з державних по-
слуг», який має офіційну адресу в Інтернеті —guide.diia.gov.ua.

Програмний засіб «Гід з державних послуг» забезпечує користувачів інформацією 
про адміністративні, а також про інші публічні послуги, які надаються у різних сфе-
рах суспільного життя.

25. Для отримання права доступу для внесення відомостей до Реєстру адміністра-
тивних послуг державний колегіальний орган, центральний орган виконавчої влади 
або його територіальний орган, який є суб’єктом надання адміністративних послуг, 
інший державний орган подає в електронній формі (у форматі XLSX) на визначену 
Мінцифри електронну пошту інформацію, згідно з додатком 3.

Доступ до Реєстру адміністративних послуг надається після електронної іденти-
фікації та автентифікації користувачів з використанням інтегрованої системи елек-
тронної ідентифікації. 

26. До Реєстру адміністративних послуг інформація вноситься:
1) центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними орга-

нами та іншими державними органами (суб’єктами надання послуг) — про всі адмі-
ністративні послуги, які надаються ними та/або їх територіальними органами невід-
кладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня набрання чинності відповідними нор-
мативно-правовими актами;

2) Мінцифри — про адміністративні послуги, які надаються місцевими держадмі-
ністраціями та органами місцевого самоврядування.

Відомості про адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є місцеві держад-
міністрації та органи місцевого самоврядування, надаються Мінцифри обласними 
держадміністраціями, Київською та Севастопольською міськими держадміністраці-
ями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим згідно з додатком 1. 

Інформація для внесення відомостей до Реєстру адміністративних послуг пода-
ється в електронній формі (у форматі XLSX) на визначену Мінцифри електронну по-
шту невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня набрання чинності відповід-
ними нормативно-правовими актами. 

Мінцифри перевіряє достовірність та повноту отриманої інформації та вносить 
до Реєстру адміністративних послуг невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з 
дня надходження до Мінцифри.

27. У разі коли нормативно-правовий акт, згідно з яким послуга була внесена до 
Реєстру адміністративних послуг, визнано таким, що втратив чинність, Мінцифри ви-
лучає з публічного доступу інформацію щодо цієї послуги.»;

12) у тексті Положення слово «веб-портал» в усіх відмінках замінити словами 
«Портал Дія» у відповідному відмінку;

13) у назві додатків 1—3 до Положення слово «веб-порталі» замінити словом 
«вебпорталі», слова «Портал Дія» виключити.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 14 травня 2021 р. № 514
ПЕРЕЛІК 

актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 13 «Про затверджен-

ня Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг» (Офіцій-
ний вісник України, 2013 р., № 4, ст. 109).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 57 «Про затвер-
дження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2013 р., № 9, ст. 339).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 556 «Про внесен-
ня змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 13» (Офіційний 
вісник України, 2013 р., № 63, ст. 2300).

4. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затвердже-
них постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 494 (Офіційний ві-
сник України, 2014 р., № 81, ст. 2284).

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 627 «Про 
визначення адміністратора Єдиного державного порталу адміністративних послуг».

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 395 «Про внесен-
ня змін до Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг» 
(Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1573).

7. Пункт 12 змін, що вносяться до деяких актів Кабінету Міністрів України, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 123 (Офіцій-
ний вісник України, 2020 р., № 19, ст. 741).
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 14 квітня 2021 р. № 366-р 

Київ

Про схвалення Національної стратегії із  
створення безбар’єрного простору в  

Україні на період до 2030 року
1. Схвалити Національну стратегію із створення безбар’єрного простору в Україні 

на період до 2030 року, що додається.
2. Міністерству розвитку громад та територій разом з іншими заінтересованими 

центральними органами виконавчої влади:
у тримісячний строк розробити та подати Кабінетові Міністрів України проект пла-

ну заходів з реалізації Національної стратегії на 2021—2022 роки, схваленої цим роз-
порядженням;

починаючи з 2022 року розробляти та подавати Кабінетові Міністрів України про-
ект дворічних планів заходів з реалізації Національної стратегії, схваленої цим роз-
порядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
СХВАЛЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 14 квітня 2021 р. № 366-р

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ 
із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

Розділ І. Загальні положення
У цій Стратегії терміни вживаються в такому значенні:
безбар’єрність — загальний підхід до формування та імплементації державної 

політики для забезпечення безперешкодного доступу всіх груп населення до різних 
сфер життєдіяльності;

гендерна рівність — рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливос-
ті для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сфе-
рах життєдіяльності суспільства;

доступність — забезпечення рівного доступу всім групам населення до фізично-
го оточення, транспорту, інформації та зв’язку, інформаційно-комунікаційних техно-
логій і систем, а також до інших об’єктів та послуг, як у міських, так і в сільських ра-
йонах;

об’єкти фізичного оточення — будівлі і споруди, об’єкти благоустрою та тран-
спортної інфраструктури;

стала мобільність — організація переміщення людей, що знижує рівень впливу на 
навколишнє середовище і передбачає розвиток інтегрованої системи громадського 
транспорту, мережі пішохідних та велосипедних шляхів;

універсальний дизайн — дизайн об’єктів фізичного оточення, програм та послуг, 
максимально придатний для використання всіма групами населення без необхіднос-
ті додаткової адаптації чи спеціального дизайну. Універсальний дизайн не виклю-
чає допоміжних пристроїв для конкретних груп осіб з інвалідністю, де це необхідно.

Термін «маломобільні групи населення» вживається у значенні, наведеному в За-
коні України «Про регулювання містобудівної діяльності», термін «особа з інвалідніс-
тю» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про реабілітацію осіб з ін-
валідністю в Україні».

Вступ
Відповідно до Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, не-

доторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Ра-
зом з тим перед багатьма громадянами України стоїть ряд бар’єрів у реалізації своїх 
прав, отриманні доступу до публічних послуг та повноцінної участі у культурному, по-
літичному та суспільному житті. Ці бар’єри наявні у різних сферах — від доступнос-
ті до громадських та житлових будівель до працевлаштування чи культурного життя.

Відсутність безбар’єрного середовища не лише створює проблеми для мільйо-
нів громадян, але і призводить до загального погіршення добробуту кожної люди-
ни. Проблеми наявні у загальному доступі до інфраструктури (як фізичної, так і циф-
рової), а також у кожній сфері життя людини, зокрема ускладнений доступ до гро-
мадського транспорту та об’єктів фізичного оточення, відсутність адаптації інформа-
ції, сайтів та додатків для всіх громадян, суспільне несприйняття, бар’єри у доступі 
до освіти, роботи. Крім того, недостатній рівень забезпечення статистичними даними 
не дає змогу точно визначити кількість людей, які щодня стикаються з тими чи інши-
ми бар’єрами, та, як наслідок, ускладнює процес формування та реалізації державної 
політики для усунення цих бар’єрів.

Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 
2030 року (далі — Стратегія) спрямована на визначення ключових проблем та фор-
мування рішень для їх розв’язання/мінімізації.

Стратегія орієнтується на провідні документи щодо створення безбар’єрного про-
стору, зокрема Конвенцію про права осіб з інвалідністю, ратифіковану Законом Укра-
їни від 16 грудня 2009 р. № 1767-VI, Європейську соціальну хартію (переглянуту), ра-
тифіковану Законом України від 14 вересня 2006 р. № 137-V, Конвенцію Організації 
Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, міжнародну 
ініціативу «Партнерство Біарріц».

Крім того, під час розроблення ініціатив було проаналізовано ряд кращих міжна-
родних практик створення безбар’єрного простору, зокрема країн Європейського Со-
юзу, Канади, Сінгапуру, Японії, Великобританії, США.

Положення Стратегії враховують весь ряд напрацьованих раніше стратегічних до-
кументів в Україні, зокрема щодо створення безбар’єрного середовища для осіб з ін-
валідністю, розвитку молоді, захисту прав людини, подолання нерівності (у тому чис-
лі гендерної).

Мета Стратегії
Метою Стратегії є створення безперешкодного середовища для всіх груп насе-

лення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, 
отримувати послуги на рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної, інформацій-
ної, цифрової, соціальної та громадянської, економічної та освітньої безбар’єрності 
до всіх сфер державної політики.

Очікувані результати
Очікуваним результатом реалізації Стратегії є визначення та суспільна підтримка 

стратегічного курсу держави у сфері створення безбар’єрного простору, послідовна 
реалізація якого дасть можливість кожній людині:

отримати безперешкодний доступ до об’єктів фізичного оточення;
отримувати інформацію у найзручніший спосіб;
отримати спрощений доступ до цифровізованих та аналогових державних та со-

ціальних послуг;
отримати рівні умови участі у всіх сферах життя суспільства;
отримати умови та рівні можливості для занять фізичною культурою та спортом;
отримати рівні умови та можливості для культурного (мистецького) та/або креа-

тивного вираження, провадження культурної діяльності; доступу до культурних по-
слуг, культурних цінностей, культурної спадщини та інформації про них;

брати участь у політичних процесах та громадській діяльності;
отримати рівні можливості та вільний доступ до освіти;
отримати рівні умови та можливості у сфері зайнятості, а також заняття підпри-

ємництвом.
Завдяки імплементації Стратегії:
безбар’єрність стане наскрізним принципом державної політики та включатиметь-

ся до всіх довгострокових рішень та програм на національному та місцевому рівні;
кошти державного та місцевих бюджетів спрямовуватимуться виключно на при-

дбання товарів, робіт та послуг, що в розумінні Стратегії будуть доступними для кож-
ного;

отримано актуальну інформацію про стан доступності будівель, інфраструктури, 
транспорту, інформації, цифрових послуг для планування програм та інвестицій в 
створення безперешкодного середовища;

затверджені та запроваджуватимуться стандарти доступу до товарів та послуг, що 
пропонуються приватним сектором.

Підхід до побудови розділів Стратегії
Стратегія складається з двох основних рівнів: рамкових умов безбар’єрності та 

стандартів безбар’єрності. 
Перший рівень визначає доступність людини до фізичної, інформаційної та циф-

рової інфраструктури та участі у суспільно-політичних процесах та можливості са-
мореалізації.

Другий рівень фокусується на створенні умов безбар’єрності в окремих сферах 
життя. Такими сферами є сфери освіти та економічної діяльності (зайнятості та під-
приємництва). Організаційний рівень включатиме розроблення та впровадження ме-
тодології та індикаторів моніторингу реалізації принципів безбар’єрності на націо-
нальному та місцевому рівні та комунікаційні кампанії. Для реалізації Стратегії Кабі-
нетом Міністрів України кожні два роки затверджуватиметься план заходів з реалі-
зації Стратегії.

Кожен тематичний напрям Стратегії побудований відповідно до уніфікованої 
структури, яка включає в себе:

визначення візії напряму;
аналіз поточного стану та визначення ключових проблем за напрямом;
визначення стратегічних цілей;
формування завдань, спрямованих на досягнення стратегічних цілей;
визначення цільових індикаторів за напрямом;
визначення очікуваних результатів за напрямом.

Використання такої структури дає змогу чітко визначити сутність напряму, зрозу-
міти поточну ситуацію та існуючі проблеми, сформувати стратегічні цілі, визначити 
завдання, які необхідно виконати, та встановити цільові індикатори, прогрес у досяг-
ненні яких доцільно відстежувати для здійснення загального моніторингу стану ви-
конання Стратегії.

Розділ II. Стратегічний курс за напрямами безбар’єрності 
Напрям 1. Фізична безбар’єрність 

Візія
Усі об’єкти фізичного оточення доступні для всіх соціальних груп незалежно від 

віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та ін-
ших ознак.

Аналіз поточного стану та визначення ключових проблем
На сьогодні переважна більшість об’єктів фізичного оточення не є адаптовани-

ми для переміщення/користування ними осіб з інвалідністю та інших маломобіль-
них груп населення.

Переважна частина громадського транспорту (автобуси, тролейбуси, трамваї), а 
також міжміського, міжнародного авто- та залізничного сполучення є застарілою та 
недоступною, що унеможливлює перевезення осіб з інвалідністю та інших маломо-
більних груп населення (відсутні пандуси, облаштовані місця для осіб з числа мало-
мобільних груп населення, вказівники, звукові сигнали, титрована інформація тощо).

Ключовими причинами даної проблеми є відсутність системи моніторингу, недо-
сконалість відповідної нормативно-правової та нормативної бази, відсутність квалі-
фікованих кадрів.

Висновок 1. Відсутня дієва система моніторингу і контролю у сфері доступності.
Недостатній рівень забезпечення актуальними статистичними даними щодо до-

ступності об’єктів фізичного оточення та транспорту ускладнює процес формування 
та реалізації державної політики у сфері доступності.

Варто також зазначити, що через відсутність фахового і незалежного моніторингу 
доступності на національному рівні суспільство недостатньо інформоване про стан 
фізичної безбар’єрності в Україні.

На даний час відсутній механізм контролю за створенням підприємствами, уста-
новами та організаціями умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю.

Висновок 2. На сьогодні нормативно-правова та нормативна база є недосконалою.
Наявні суперечності між діючими вимогами пожежної безпеки, державними стан-

дартами, нормативами, технічними умовами, що ускладнює процес імплементації по-
ложень із створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідніс-
тю та інших маломобільних груп населення. Деякі з положень державних будівель-
них норм, якими, зокрема, регламентуються питання доступності, відрізняються та 
суперечать одне одному, а формат їх викладення є ускладненим для сприйняття фа-
хівцями різного рівня досвіду.

Висновок 3. Недостатня кількість кваліфікованих фахівців у сфері містобудуван-
ня, архітектури і транспорту щодо доступності.

Відсутня система сертифікації фахівців з підтвердження навичок з питань доступ-
ності.

Стратегічні цілі
Стратегічними цілями є:
моніторинг і контроль у сфері доступності об’єктів фізичного оточення та тран-

спорту на систематичній основі;
нормативно-правова та нормативна база у сфері доступності об’єктів фізичного 

оточення та транспорту ефективна, гармонізована та відповідає сучасним вимогам;
фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту високо кваліфіковані 

щодо доступності.
Завдання, спрямовані на досягнення стратегічних цілей

Для досягнення стратегічної цілі «Моніторинг і контроль у сфері доступності 
об’єктів фізичного оточення та транспорту на систематичній основі» визначено та-
кі завдання:

щодо запровадження системи збору, аналізу та оприлюднення інформації про 
стан доступності об’єктів фізичного оточення та транспорту в Україні:

- розроблення порядку проведення моніторингу доступності об’єктів фізичного 
оточення, транспорту відповідно до встановлених норм доступності;

- розроблення уніфікованого інструментарію моніторингу доступності об’єктів фі-
зичного оточення та транспорту громад;

- збір і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного ото-
чення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про 
наявні умови доступності їх будівель і приміщень;

щодо поширення практик системного залучення місцевих громад та їх представ-
ників до контролю за реалізацією політики в частині створення безперешкодного 
життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп насе-
лення та політик із сталої мобільності:

- аналіз ефективності діяльності «комітетів доступності» як консультативно-до-
радчих органів при місцевих органах виконавчої влади;

- забезпечення обов’язкового долучення громадськості до процесу прийняття рі-
шень в частині створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інва-
лідністю та інших маломобільних груп населення та із сталої мобільності на місцях;

- забезпечення своєчасного та належного реагування органів державної влади і 
органів місцевого самоврядування на звернення громадян щодо незабезпечення до-
ступності об’єктів фізичного оточення;

щодо налагодження дієвого механізму державного контролю і притягнення до 
відповідальності за порушення вимог законодавства в частині незабезпечення до-
ступності:

- удосконалення системи контролю за дотриманням нормативно-правових актів і 
національних стандартів у сфері доступності;

- створення дієвого і прозорого механізму контролю за дотриманням вимог зако-
нодавства в частині забезпечення умов доступності об’єктів фізичного оточення для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

- створення дієвого механізму залучення громадських об’єднань до контролю за 
виконанням норм законодавства в частині забезпечення доступності;

- створення дієвого механізму притягнення до відповідальності за незабезпечен-
ня умов доступності об’єктів фізичного оточення для осіб з інвалідністю та інших ма-
ломобільних груп населення;

- створення дієвого і прозорого механізму контролю за додержанням приватни-
ми і комунальними підприємствами та організаціями, які надають послуги з пере-
везення пасажирів, вимог законодавства щодо спеціального обладнання транспорт-
них засобів для безперешкодного користування їх послугами маломобільними гру-
пами населення;

- налагодження міжгалузевої взаємодії між різними органами влади під час впро-
вадження заходів із створення фізичної безбар’єрності;

- встановлення відповідальності за нестворення фізичного безбар’єрного просто-
ру на місцевому рівні;

- встановлення вимог до власників об’єктів громадського призначення щодо за-
безпечення їх доступності з перехідними положеннями і визначенням періоду, до 
якого ці вимоги мають бути виконані.

Для досягнення стратегічної цілі «Нормативно-правова та нормативна база у сфе-
рі доступності об’єктів фізичного оточення та транспорту ефективна, гармонізована 
та відповідає сучасним вимогам» визначені такі завдання:

щодо формування та реалізації політики в частині створення безперешкодного 
життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп насе-
лення:

- чітке визначення у відповідних нормативно-правових актах термінів «фізич-
на безбар’єрність», «безбар’єрний простір», «безбар’єрність», «фізичне оточення», 
«об’єк ти фізичного оточення», «транспортна інфраструктура», «соціальна інфра-
структура», «просторове планування», «просторовий розвиток»;

- створення механізмів фінансування заходів із забезпечення фізичної безбар’єр-
ності;

- запровадження механізму долучення управителів, співвласників або об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків, житлово-експлуатаційних контор до за-
безпечення доступності будівель, що перебувають в їх управлінні;

- розроблення механізму заохочення до забезпечення доступності для громадян, 
підприємств та організацій (спеціальний фонд, державні та місцеві податкові пільги, 
інформаційна підтримка тощо);

- розроблення типових програм доступності та інклюзивного розвитку територій 
для населених пунктів різного розміру та забезпечення їх прийняття у вигляді норма-
тивно-правових актів місцевого самоврядування;

- проведення наскрізного аналізу державних політик, законодавства та практик 
органів державної та місцевої влади щодо забезпечення фізичної доступності;

- актуалізація існуючої нормативної бази щодо забезпечення фізичної доступнос-
ті для гармонізації на національному рівні та приведення у відповідність з міжнарод-
ними стандартами;

- розроблення механізмів впровадження положень Стратегії щодо забезпечення 
фізичної доступності на місцевому рівні;

- забезпечення стійких механізмів фінансування ініціатив, спрямованих на ство-
рення фізичної доступності, за рахунок державного бюджету та інших джерел;

- вдосконалення державних будівельних норм з метою гармонізації їх положень, 
пов’язаних із забезпеченням фізичної доступності;

- розроблення нормативних документів щодо влаштування доступності, а саме ти-
пових рішень щодо існуючої забудови, окремих споруд;

- перегляд частки паркомісць для осіб з інвалідністю та запровадження механізмів 
диференційованої частки місць залежно від виду установи/закладу;

щодо формування та реалізації політик сталої мобільності:
- забезпечення розроблення та прийняття «планів сталої міської мобільності» у 

громадах з урахуванням інклюзивності та принципів сталої міської мобільності;
- забезпечення механізму недопущення спрямування коштів державного та місце-

вих бюджетів на закупівлю обладнання, придбання транспортних засобів і оплату по-

слуг чи робіт, які не передбачають інклюзивності та/або не відповідають принципам 
сталої міської мобільності;

- стимулювання виробництва вітчизняними підприємствами транспортних засо-
бів, спеціального і допоміжного устаткування для перевезення та переміщення ма-
ломобільних груп населення, а також виготовлення відповідних інформаційних та 
технологічних засобів (піктограм, інформаційних щитів, електронних табло тощо);

- забезпечення під час закупівлі за державні кошти рухомого складу транспорту 
(міського, міжміського, міжнародного сполучення), придбання моделей, які макси-
мально пристосовані для перевезення маломобільних груп населення, а також дооб-
ладнання існуючого парку спеціальними і допоміжними засобами для перевезення та 
переміщення осіб з числа таких груп;

- встановлення технічних вимог (специфікацій) доступності до громадського 
транспорту. Включення вимоги доступності до технічної специфікації публічної за-
купівлі транспортних засобів, а також до ліцензійних умов для підприємств, які здій-
снюють перевезення пасажирів;

- забезпечення закупівлі залізничних пасажирських вагонів, які відповідатимуть 
вимогам доступності, а також дообладнання існуючого рухомого складу допоміж-
ними засобами забезпечення доступності шляхом включення вимоги доступності до 
технічної специфікації публічної закупівлі рухомого складу;

- унормування вимог доступності посадкових майданчиків у державних будівель-
них нормах, а також забезпечення проектування та будівництва посадкових майдан-
чиків таким чином, що дозволяє маломобільним групам населення самостійний вхід 
та вихід з та до низькопідлогових одиниць транспорту;

щодо застосування кращих практик та стандартів доступності під час розроблен-
ня норм і державних стандартів:

- запровадження нових або удосконалення діючих норм і стандартів забезпечення 
доступності багатоквартирних будинків, що не мають ліфтів;

- запровадження нових або удосконалення діючих норм і стандартів інклюзив-
ності спеціалізованих установ (місць несвободи, шкіл-інтернатів, геріатричних пан-
сіонатів, психоневрологічних диспансерів тощо) з урахуванням відповідних особли-
востей і вимог безпеки;

- запровадження нових або удосконалення діючих норм і стандартів забезпечення 
доступності під час реконструкції і капітального ремонту;

- удосконалення законодавства, що регулює питання пристосування об’єктів куль-
турної спадщини для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп насе-
лення;

- запровадження нових або удосконалення діючих норм і стандартів, універсаль-
них тимчасових рішень щодо забезпечення доступності будівель і споруд державної 
і комунальної форми власності на період до здійснення капітальних змін із забезпе-
чення вимог безпеки;

- запровадження нових або удосконалення діючих норм і стандартів інклюзивнос-
ті засобів отримання інформації у просторі згідно з кращими світовими практиками;

- запровадження нових або удосконалення діючих норм і стандартів інклюзивнос-
ті пішохідних шляхів з урахуванням принципів сталої міської мобільності.

Для досягнення стратегічної цілі «Фахівці у сфері містобудування, архітектури і 
транспорту високо кваліфіковані щодо доступності» визначені такі завдання:

щодо підвищення кваліфікації з питань доступності та універсального дизайну 
спеціалістам у сфері містобудування, архітектури і транспорту:

- забезпечення набуття спеціалістами у сфері містобудування, архітектури і тран-
спорту сучасних компетенцій із створення безперешкодного життєвого середовища 
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, універсального ди-
зайну, сталої міської мобільності тощо;

- включення до навчальних програм підготовки фахівців у сфері архітектури і бу-
дівництва навчального курсу з вивчення законодавства та нормативних актів з до-
ступності та інклюзивності об’єктів фізичного оточення, а також принципів універ-
сального дизайну;

- проведення тренінгів та/або курсів з норм доступності та принципів універсаль-
ного дизайну для обласних/місцевих проектувальників, відділів архітектури і управ-
лінь капітального будівництва;

- проведення роз’яснювальної роботи серед суб’єктів прийняття управлінських рі-
шень (державних службовців, замовників, проектувальників, виконавців, перевізни-
ків) з важливості створення фізичної безбар’єрності;

щодо створення державної системи безоплатної обов’язкової сертифікації з пи-
тань доступності для спеціалістів у сфері містобудування, архітектури і транспорту:

- запровадження системи сертифікації з підтвердження навичок з питань доступ-
ності для фахівців у сфері архітектури і будівництва;

- запровадження системи добровільної та безоплатної сертифікації представни-
ків громадськості (он-лайн).

Цільові індикатори
За стратегічною ціллю «Моніторинг і контроль у сфері доступності об’єктів фізич-

ного оточення та транспорту на систематичній основі»:
розроблено інструментарій та забезпечено проведення моніторингу доступності 

об’єктів фізичного оточення, транспорту;
створено дієвий і прозорий механізм контролю за дотриманням вимог законодав-

ства в частині забезпечення умов доступності об’єктів фізичного оточення для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

За стратегічною ціллю «Нормативно-правова та нормативна база у сфері доступ-
ності об’єктів фізичного оточення та транспорту ефективна, гармонізована та відпо-
відає сучасним вимогам»:

включено вимоги доступності до технічної специфікації публічної закупівлі тран-
спортних засобів, а також до ліцензійних умов для підприємств, які здійснюють пе-
ревезення пасажирів;

гармонізовано і не суперечать одне одному положення законодавства в части-
ні забезпечення доступності (вимоги пожежної безпеки, державні стандарти, норми, 
технічні умови та державні будівельні норми).

За стратегічною ціллю «Фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту 
високо кваліфіковані щодо доступності»:

розроблено і впроваджено систему сертифікації з підтвердження знань та нави-
чок у галузі доступності для фахівців сфери архітектури і будівництва;

розроблено і впроваджено систему добровільної та безоплатної сертифікації 
представників громадськості (он-лайн).

Очікувані результати за напрямом
Досягнення стратегічних цілей дасть змогу досягти фізичної безбар’єрності в дер-

жаві завдяки:
дотриманню загальноприйнятих практик створення безперешкодного життєвого 

середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та сталої 
мобільності на державному та місцевих рівні;

приведенню підзаконних нормативно-правових актів та рішень місцевих органів 
влади у сфері громадського транспорту у відповідність із законодавством;

гармонізації законів, підзаконних актів, норм і стандартів у сфері забезпечення 
фізичної доступності та їх приведенню з міжнародними стандартами;

розробленню і впровадженню дієвого механізму моніторингу і контролю за до-
триманням норм та стандартів у сфері доступності;

використанню коштів державного та місцевих бюджетів для придбання товарів, 
робіт, послуг, які є доступними для кожної людини;

покращенню якості освіти і компетенцій спеціалістів сфери будівництва і архітек-
тури;

збільшенню питомої ваги об’єктів фізичного оточення, які відповідають вимогам 
доступності, від загальної кількості;

збільшенню питомої ваги одиниць громадського транспорту, які відповідають ви-
могам доступності, від загальної кількості одиниць громадського транспорту;

збільшенню частки фахівців у сфері архітектури і будівництва (зокрема у сфе-
рі технічного нагляду і контролю), які пройшли сертифікацію щодо знання норм за-
конодавства та нормативних актів з доступності, а також принципів універсально-
го дизайну.

Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність 
Візія

Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливос-
тей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, 
зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоменту-
вання), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчиту-
вання програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засо-
би альтернативної комунікації.

Аналіз поточного стану та визначення ключових проблем
Висновок 1. На даний момент державні органи не забезпечують повноцінної ін-

формаційної доступності, а тому необхідні зміни в наданні публічної інформації.
Робота органів державної влади і органів місцевого самоврядування та інструмен-

ти громадського контролю (публічна інформація, участь у громадських обговорен-
нях, спостереження за засіданнями) недостатньо адаптовані для осіб з порушеннями 
зору, слуху та осіб з порушенням інтелектуального розвитку.

Через це не всі громадяни мають можливість отримати належну інформацію про 
діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, а також надати за-
пити та отримати інформацію у зручному для них форматі.

Головними причинами цієї проблеми є недостатньо врегульована нормативна ба-
за щодо доступності публічної інформації, відсутність відповідних засобів та кваліфі-
кації державних службовців.

Висновок 2. Виборчий та судовий процес не завжди інформаційно доступні для 
всіх груп населення та потребують нормативного врегулювання.

Особи з порушеннями зору, слуху та особи з порушенням інтелектуального розви-
тку не завжди мають доступ до інформації в межах виборчого та судового процесів. 
А інформаційні продукти, які використовуються в ході судового та виборчого проце-
су, не завжди відповідають критеріям доступності інформації.
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ДОКУМЕНТИ
Причинами цього є те, що не імплементовано норми Виборчого кодексу України у 

формати надання інформації в ході виборчого процесу для осіб з порушеннями зо-
ру, слуху. Крім того, Виборчий кодекс України не містить положень щодо доступнос-
ті інформації для осіб з порушенням інтелектуального розвитку.

Активному залученню до судових процесів перекладачів жестової мови заважає 
незнання ними специфічної юридичної термінології, необхідної для участі у судово-
му процесі і забезпеченні прав осіб з порушеннями слуху. У Кримінальному процесу-
альному кодексі України не зазначена необхідність залучення перекладача жестової 
мови, зокрема слідчим суддею, прокурором та в інших випадках.

Висновок 3. Переважна більшість медіапродукції не адаптована для осіб з пору-
шеннями зору, слуху та з порушенням інтелектуального розвитку, тому це питання 
потребує нормативного врегулювання.

Особи з порушеннями зору, слуху та з порушенням інтелектуального розвитку не 
завжди мають доступ до теле- та радіоконтенту, а особи з порушеннями зору та слуху 
— до кіно та іншої культурної продукції та до перегляду спортивних подій.

Серед причин виникнення цієї проблеми є те, що на законодавчому рівні не вре-
гульовано порядок та умови, відповідно до яких телерадіоорганізації (незалежно від 
форми власності та підпорядкування) забезпечують субтитрування або переклад на 
жестову мову офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм. Крім 
того, проблемним є і низький рівень використання телерадіоорганізаціями засобів 
дублювання аудіовізуальної інформації для осіб з порушеннями зору та слуху.

Висновок 4. На сьогодні публічні послуги та сервіси екстреної допомоги не адап-
товані для всіх груп населення.

Громадяни з порушеннями зору, слуху та з порушенням інтелектуального розви-
тку не завжди мають доступ до інформації у сфері публічних послуг. Крім того, такі 
громадяни не завжди мають доступ до інформації від приватних компаній сфери по-
слуг у банківській, туристично-рекреаційний та інших сферах. Важливою проблемою 
є і те, що в осіб з порушеннями зору, слуху та осіб з порушенням інтелектуального 
розвитку відсутня можливість безбар’єрного виклику екстрених служб (112), а стан-
дарти екстреного оповіщення не враховують потреби цих осіб.

Причиною цього є відсутні єдині стандарти для інформаційної доступності бан-
ків, туристичних та транспортних компаній, закладів рекреації, медичної та освітньої 
сфери та інших закладів сфери послуг для доступності для осіб з порушеннями зо-
ру, слуху та осіб з порушенням інтелектуального розвитку. Також відсутні відповідні 
стандарти реагування на екстрені ситуації (сигналізації) для оповіщення осіб з пору-
шеннями зору, слуху та осіб з порушенням інтелектуального розвитку в стаціонарних 
закладах медицини та рекреаційних закладах.

Крім того, держава не забезпечує доступність інформації в процесі отримання пу-
блічних послуг, а також інформаційної доступності екстрених служб.

Стратегічні цілі
Стратегічними цілями є:
доступність для всіх інформації, яка надходить від суб’єктів владних повнова-

жень;
доступність інформації у ході судового та виборчого процесу;
доступність для всіх інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка не-

обхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та занят-
тя спортом;

доступність для всіх інформації та комунікації в ході отримання публічних послуг.
Завдання, спрямовані на досягнення стратегічних цілей

Для досягнення стратегічної цілі «Доступність для всіх інформації, яка надходить 
від суб’єктів владних повноважень» визначено такі завдання:

щодо спрощення доступу громадян до отримання публічної інформації:
- врегулювання вимог до доступності інформації, що оприлюднюється суб’єктами 

владних повноважень, використовується ними в процесі своєї діяльності;
- надання інформації, що розповсюджується суб’єктами владних повноважень на 

запит осіб з інвалідністю у доступних та придатних для них форматах, своєчасно і 
без додаткової оплати;

- запровадження механізму моніторингу та контролю за дотриманням законодав-
ства щодо доступності інформації;

- забезпечення інформацією щодо функціонування органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування для всіх суспільних груп;

щодо запровадження та популяризації форматів простої мови та легкого читання:
- законодавче врегулювання застосування форматів простої мови та легкого чи-

тання;
- унормування викладення нормативних документів у форматі простої мови.
Для досягнення стратегічної цілі «Доступність інформації у ході судового та ви-

борчого процесу» визначено такі завдання:
щодо забезпечення інформаційної доступності судового процесу:
- врегулювання порядку надання особам з порушеннями зору, слуху та особам 

з порушенням інтелектуального розвитку інформації в доступних для них форма-
тах про зміст та хід судової справи, а також під час їх участі в судових засіданнях;

щодо забезпечення інформаційної доступності виборчого процесу:
- внесення змін до Виборчого кодексу України щодо забезпечення доступу до ін-

формації осіб з порушенням інтелектуального розвитку;
- імплементація норм оновленого Виборчого кодексу України.
Для досягнення стратегічної цілі «Доступність для всіх інформації, яку транслю-

ють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні 
дозвілля і відпочинку та заняття спортом» визначено такі завдання:

щодо регулювання інформаційної доступності засобів масової інформації та за-
кладів культури:

- визначення порядку та умов, відповідно до яких телерадіоорганізації (незалеж-
но від форми власності та підпорядкування) забезпечують субтитрування або пере-
клад на жестову мову офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм;

- запровадження механізмів заохочення застосування альтернативних форматів 
інформаційного супроводу (титрування, аудіодискрипція (тифлокоментування), жес-
това мова) в закладах культури;

щодо створення умов для інформаційної доступності медіаконтенту:
- нормативне врегулювання запровадження аудіодискрипції (тифлокоментуван-

ня);
- запровадження механізмів стимулювання застосування аудіодискрипції (тифло-

коментування), титрування та перекладу жестовою мовою медіапродукції, кінемато-
графічних творів тощо;

- організація перекладу новин та іншої важливої інформації мовою легкого чи-
тання;

- врегулювання вживання жестової мови в інформаційній діяльності телерадіо-
організацій;

- забезпечення державних телерадіоорганізацій та акціонерного товариства «На-
ціональна суспільна телерадіокомпанія України» сучасним обладнанням для титру-
вання, перекладу на жестову мову та аудіодискрипції (тифлокоментування).

Для досягнення стратегічної цілі «Доступність для всіх інформації та комунікації в 
ході отримання публічних послуг» визначено такі завдання:

щодо регулювання інформаційної доступності в сферах життя:
- врегулювання вимог доступності інформації під час надання публічних послуг у 

сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, працевлаштування, фінансо-
вих, адміністративних, судових, культурних, спортивних та інших публічних послуг, 
які надаються юридичними особами, що фінансуються з державного та місцевого 
бюджетів, або які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальни-
ми чи виключними правами в наданні послуг;

- унормування вимог та форматів подання інформації, яка зазначається на про-
дуктах харчування, ліках, медичних виробах та інших товарах широкого вжитку;

- підтримка розвитку альтернативних засобів комунікації;
щодо запровадження інформаційної доступності у випадках екстрених ситуацій:
- запровадження стандартів оповіщення та сигналізації в екстрених ситуаціях, що 

враховують потреби осіб з порушеннями слуху, зору та осіб з порушенням інтелекту-
ального розвитку у будь-яких приміщеннях чи громадських місцях;

- забезпечення доступності виклику екстрених служб (112) та роботи телефонів 
довіри, «гарячих» ліній з урахуванням комунікаційних потреб та можливостей осіб 
з порушеннями слуху, зору, мовлення та осіб з порушенням інтелектуального роз-
витку;

щодо підготовки фахівців для забезпечення інформаційної доступності:
- розроблення програм підготовки фахівців з адіоопису, жестової мови та альтер-

нативних засобів комунікації;
- забезпечення навчання фахівців з адіоопису, жестової мови та альтернативних 

засобів комунікації.
Цільові індикатори

За стратегічною ціллю «Доступність для всіх інформації, яка надходить від 
суб’єктів владних повноважень»:

встановлено вимоги доступності інформації, що оприлюднюється суб’єктами 
владних повноважень;

визначено механізми моніторингу та контролю за дотриманням вимог законодав-
ства щодо доступності інформації.

За стратегічною ціллю «Доступність інформації у ході судового та виборчого про-
цесу»:

встановлено механізми забезпечення осіб з порушеннями зору, слуху та осіб з по-
рушенням інтелектуального розвитку інформацією в ході судового процесу в доступ-
них для них форматах;

визначено механізми забезпечення осіб з порушеннями зору, слуху та осіб з пору-
шенням інтелектуального розвитку інформацією в ході виборчого процесу в доступ-
них для них форматах.

За стратегічною ціллю «Доступність для всіх інформації, яку транслюють теле-
радіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвіл-
ля і відпочинку та заняття спортом» — визначено механізми для стимулювання те-
лерадіоорганізацій, демонстраторів фільмів для застосування аудіодискрипції (тиф-

локоментування), титрування та перекладу жестовою мовою медіапродукції, кінема-
тографічних творів тощо.

За стратегічною ціллю «Доступність для всіх інформації та комунікації в ході отри-
мання публічних послуг»:

встановлено вимоги доступності інформації та комунікації під час надання публіч-
них послуг;

встановлено стандарти виклику екстрених служб допомоги (112) з урахуванням 
потреб осіб з порушеннями зору та слуху до 2022 року.

Очікувані результати за напрямом
Досягнення стратегічних цілей дасть змогу забезпечити інформаційну 

безбар’єрність в державі завдяки:
підвищенню доступності публічної інформації;
підвищенню доступу до інформації в ході судового та виборчого процесів;
підвищенню частки публічних послуг, в яких забезпечено доступну інформацію 

і комунікацію;
зростанню частки доступного культурного, спортивного та медіаконтенту;
реалізації інформаційно доступних систем екстреного оповіщення та доступнос-

ті виклику екстрених служб;
зростанню частки заходів у сфері культури та спорту, для яких забезпечується ти-

трування, переклад на жестову мову та аудіодискрипція (тифлокоментування).
Напрям 3. Цифрова безбар’єрність 

Візія
Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та 

публічної цифрової інформації.
Аналіз поточного стану та визначення ключових проблем

Висновок 1. Не всі громадяни мають доступ до цифрової інфраструктури та по-
требують розширення широкосмугового доступу до підключення в країні та комп’ю-
теризації громадських закладів.

На сьогодні 9,6 відсотка громадян проживають у селах та селищах, де відсутній 
принаймні один оператор фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету, 35 
відсотків всіх сільських мешканців не мають можливості підключитися до фіксова-
ного широкосмугового доступу до Інтернету. Для 18 відсотків домогосподарств у се-
лах вартість підключення до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету  
вдвічі перевищує медіанну ціну в містах. При цьому купівельна спроможність в цих 
населених пунктах значно менша. Водночас 22 відсотки громадян мешкають у насе-
лених пунктах, де відсутній будь-який мобільний Інтернет, 31 відсоток не мають мож-
ливості підключитися до мобільного широкосмугового доступу до Інтернету. Пере-
важна більшість цих громадян мешкають у сільській місцевості.

Школи, бібліотеки та інші публічні місця, які можуть стати субститутами комп’ю-
теризації домогосподарств, недостатньо комп’ютеризовані та не завжди мають під-
ключення до Інтернету. Наявна висока регіональна нерівність та непропорційна 
комп’ютеризація закладів освіти та культури в селах та селищах. Причинами цього є 
недостатня мотивація операторів та провайдерів провести Інтернет в комерційно не-
привабливі місця. Крім того, через низький рівень фінансування заклади освіти та 
культури не підключені до швидкісного Інтернету, недостатньо комп’ютеризовані та 
не мають необхідного програмного забезпечення.

Висновок 2. Українці мають порівняно низький рівень цифрової грамотності, а от-
же, необхідні програми та інфраструктура цифрової освіти.

Загальна оцінка цифрової грамотності всього населення свідчить про те, що 53 
відсотки українців перебувають нижче позначки «базовий рівень». За рівнем циф-
рових компетенцій серед населення Україна значно відстає навіть від сусідніх Поль-
щі (65 відсотків) та Угорщини (69 відсотків), тоді як у Німеччині кількість населення з 
цифровими навичками більше ніж в 1,5 раза вища (78 відсотків). У групі 40—49 ро-
ків переважають ті, хто не мають достатніх цифрових навичок, а в групі 60—70 років 
таких людей майже 85 відсотків. Крім того, 57 відсотків мешканців сіл не мають базо-
вих цифрових навичок. Втім, попри відносно невеликий розрив між селами та міста-
ми (7—8 відсотків) у цьому показнику існує розрив між обласними центрами та всі-
ма іншими населеними пунктами.

Серед причин — не повністю реалізоване навчання з використанням комп’ютерів 
та цифрових систем. На базі Мінцифри створено мережу хабів, які надають інструк-
таж щодо використання засобів доступу. На сьогодні в мережу хабів входять понад 
500 бібліотек, центрів надання адміністративних послуг та інших закладів. Крім то-
го, відсутня чітка екосистема формування цифрових навичок протягом усього жит-
тя. Програми цифрової освіти та STEM в школах, університетах, неформальній осві-
ті та підвищення кваліфікації не узгоджені між собою. Проблемним є і те, що введен-
ня цифрових технологій у державних та соціальних послугах не завжди супроводжу-
ється паралельним навчанням цифровим навичкам (електронна черга в медичних за-
кладах та e-Health загалом, електронні соціальні послуги тощо).

Висновок 3. Цифрові публічні сервіси (веб-сайти, додатки, цифрові послуги) не-
достатньо адаптовані для всіх груп населення, а тому потребують розроблення та 
впровадження відповідних стандартів.

Громадяни не завжди мають доступ до державних і комунальних сайтів, додат-
ків та електронних послуг. Найбільш проблемним є доступ осіб з порушеннями зору, 
слуху та осіб з порушенням інтелектуального розвитку.

Причиною цього є те, що не всі державні сайти адаптовані для осіб з порушеннями 
зору, слуху та осіб з порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними порушен-
нями. Така практика наявна, однак недостатньо масштабована та створює бар’єри у 
доступі до суспільно важливої інформації. Відсутня відповідна адаптація у держав-
них та комунальних додатках. Також відсутня система належного тестування циф-
рових державних та соціальних послуг. Крім того, проблемою є недостатня підтрим-
ка держави локалізації додатків, які несуть соціальну цінність, українською мовою.

Стратегічні цілі
Стратегічними цілями є: 
доступність для всіх швидкісного Інтернету та засобів доступу до Інтернету;
доступність усіх громадян до здобуття цифрової освіти;
доступність усіх громадян до цифрових послуг, а також державних веб-сайтів та 

додатків.
Завдання, спрямовані на досягнення стратегічних цілей

За стратегічною ціллю «Доступність для всіх швидкісного Інтернету та засобів до-
ступу до Інтернету» визначено такі завдання:

щодо забезпечення доступу до широкосмугового доступу до Інтернету:
- забезпечення технічної можливості підключення домогосподарств у сільській 

місцевості до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету;
- забезпечення конкурентного середовища операторів та провайдерів фіксовано-

го широкосмугового доступу до Інтернету в населених пунктах;
- забезпечення наявності швидкісного мобільного широкосмугового доступу із 

швидкістю не менше 2 Мбіт/с для населення;
- сприяння підвищенню покриття фіксованого широкосмугового доступу та під-

ключення домогосподарств в комерційно малопривабливій сільській місцевості;
щодо комп’ютеризації та широкосмугового доступу до Інтернету соціальної інф-

раструктури:
- проведення комп’ютеризації об’єктів публічної інфраструктури (опорних шкіл, 

лікарень, пошти, державних структур, бібліотек);
- забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури та органів міс-

цевого самоврядування до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не 
менше 100 Мбіт/с;

- забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Ін-
тернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших 
хабів в межах населених пунктів;

щодо спрощення доступу до Інтернету вразливих груп населення:
- надання пільг для осіб з інвалідністю у придбанні засобів доступу до Інтернету та 

спеціального програмного забезпечення;
- забезпечення фінансової доступності Інтернету особам з інвалідністю, а також 

стимулювання надання пільгових тарифів для малозабезпечених осіб.
Для досягнення стратегічної цілі «Доступність усіх громадян до  здобуття цифро-

вої освіти» визначені такі завдання:
щодо спрощення доступу до цифрової освіти в всіх регіонах:
- створення освітніх серіалів, спрямованих на розвиток цифрових компетентнос-

тей різних категорій громадян;
- ініціювання інформаційних кампаній, спрямованих на популяризацію цифрових 

навичок серед населення інститутами громадянського суспільства;
- розширення мережі цифрових хабів, створення хабів на базі закладів загальної 

середньої освіти та центрів надання адміністративних послуг;
- запровадження обов’язкового навчання соціальних робітників базовим цифро-

вим навичкам для надання підтримки особам похилого віку та особам з інвалідністю;
щодо адаптації освітнього процесу для всіх груп населення:
- адаптація програм цифрових навичок для осіб похилого віку;
- адаптація програм навчання цифровим навичкам з урахуванням доступності для 

осіб з порушеннями зору, слуху, рухової активності та когнітивними порушеннями;
- підготовка тренерів для навчання цифровим навичкам.
Для досягнення стратегічної цілі «Доступність для усіх громадян до цифрових по-

слуг, а також державних веб-сайтів та додатків»:
щодо забезпечення онлайн-доступності до державних сайтів та додатків:
- затвердження вимог щодо доступності онлайн-ресурсів та онлайн-контенту, зо-

крема доступності нативних мобільних додатків, що повинні бути основані на остан-
ній версії стандарту WCAG (Web content accessibility guidelines — Настанови щодо до-
ступності веб-вмісту) та інших загальновизнаних стандартів доступності;

- запровадження тестування всіх державних онлайн-ресурсів та онлайн-контенту 
на відповідність стандартам доступності;

- посилення відповідальності та вдосконалення механізму контролю за дотриман-
ням вимог стандартів у сфері доступності щодо публічних онлайн-ресурсів;

- розроблення та винесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту 
щодо зобов’язання органів місцевого самоврядування, судової, виконавчої та зако-

нодавчої гілки влади, підприємств та організацій комунальної та державної форми 
власності забезпечувати відповідність онлайн-контенту та онлайн-ресурсів вимогам 
стандартів у сфері доступності;

- розроблення та оприлюднення корпусу української мови, в тому числі з аудіо- 
та текстовими даними, що буде сприяти створенню та розвитку існуючих сервісів 
автоматичного титрування, автоматичного озвучування тексту, автоматичного пере-
кладу тощо;

- розроблення спеціальних електронних додатків для забезпечення осіб з інва-
лідністю з порушеннями зору, слуху, функцій верхніх кінцівок доступом до цифро-
вих послуг;

щодо запровадження та поширення доступних цифрових публічних послуг:
- спрощення процесу отримання кваліфікованого електронного підпису для всіх 

суспільних груп;
- створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери для адміністрування 

державної соціальної підтримки;
- створення окремого розділу на Єдиному державному веб-порталі електронних 

послуг з переліком послуг для вразливих суспільних груп;
- розроблення узгодженого та комплексного підходу щодо цифровізації сфер 

життя та наявності аналогових відповідників публічних послуг.
Цільові індикатори

За стратегічною ціллю «Доступність для всіх швидкісного Інтернету та засобів до-
ступу до Інтернету»:

забезпечено технічну можливість підключення до фіксованого широкосмугового 
доступу із швидкістю 100 Мбіт/с для 95 відсотків населення до 2024 року;

забезпечено наявність мобільного широкосмугового доступу із швидкістю не 
менше 2 Мбіт/с для 95 відсотків населення до 2024 року;

підключено 95 відсотків закладів соціальної інфраструктури та органів місцево-
го самоврядування до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 
ніж 100 Мбіт/с до кінця 2024 року;

розроблено (або адаптовано) та впроваджено відповідне україномовне програм-
не забезпечення для безперешкодного доступу до Інтернету для осіб з інвалідністю 
до кінця 2024 року;

розроблено план надання термінального обладнання для безперешкодного досту-
пу до Інтернету для осіб з інвалідністю;

запроваджено адресну компенсацію витрат для забезпечення фінансової доступ-
ності до Інтернету особам з інвалідністю до кінця 2024 року.

За стратегічною ціллю «Доступність усіх громадян до здобуття цифрової освіти»:
пройдено 6 млн. громадян навчання цифровій грамотності до 2024 року;
мають доступ 95 відсотків громадян до навчання цифровим навичкам незалежно 

від місця проживання до 2024 року.
За стратегічною ціллю «Доступність усіх громадян до цифрових послуг, а також 

державних веб-сайтів та додатків»:
збільшено частку онлайн-ресурсів органів державної влади та місцевого самовря-

дування, що відповідають стандартам у сфері доступності:
20 відсотків до 2022 року;
50 відсотків до 2023 року;
90 відсотків до 2025 року;
затверджено удосконалені вимоги у сфері доступності онлайн-ресурсів до 2022 

року;
80 відсотків публічних послуг доступні онлайн та адаптовані для осіб з інвалід-

ністю до 2025 року.
Очікувані результати за напрямом

Досягнення стратегічних цілей дасть змогу досягти фізичної безбар’єрності в кра-
їні завдяки:

збільшенню рівня покриття доступу до фіксованого та мобільного широкосмуго-
вого доступу до Інтернету;

комп’ютеризації та підключенню до Інтернету соціальної інфраструктури;
створенню доступної системи цифрової освіти;
збільшенню цифрової доступності веб-сайтів та додатків;
цифровізації публічних послуг.

Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність 
Візія

Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспіль-
них груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та куль-
турного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а 
також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного 
життя та громадської активності.

Аналіз поточного стану та визначення ключових проблем
Висновок 1. На даний момент рівень соціального залучення та громадянської 

участі окремих (зокрема маломобільних) груп населення є досить низьким, а тому 
необхідно забезпечити безбар’єрну участь всіх громадян у житті суспільства.

На сьогодні різні групи населення в Україні не мають реальної можливості та мо-
тивації брати участь у громадянській, економічній, освітній, спортивній, культурній та 
інших сферах життя, а також реалізувати себе в кожній із цих сфер. Їх права і свобо-
ди реалізуються не повною мірою.

Така ситуація зумовлена низькою підтримкою різноманіття та наявністю проявів 
дискримінації в суспільстві, а також недостатнім рівнем визнання і поваги до відмін-
ностей між членами суспільства. Крім того, відсутні наскрізні політики безбар’єрності 
та недискримінації, через що органи державної та місцевої влади не мають єдиного 
розуміння необхідності створення безбар’єрних середовищ.

Висновок 2. Низький рівень культури усвідомлення сутності і важливості ство-
рення безбар’єрного простору вимагає активізації просвітницької діяльності та по-
долання дискримінації.

Згідно з дослідженням Київського міжнародного інституту соціології до топ-
категорій населення, які зіштовхуються з бар’єрами несприйняття, 58 відсотків рес-
пондентів вказали осіб з інвалідністю, 28 відсотків — осіб у віці 55 років і старше, 
27,4 відсотка — маломобільних осіб. Така ситуація зумовлена низьким рівнем куль-
тури усвідомлення сутності і важливості створення безбар’єрного простору, а та-
кож забезпечення рівності в українському суспільстві (як серед суб’єктів прийнят-
тя управлінських рішень всіх рівнів, так і окремих громадян). Крім того, спостеріга-
ється брак культури спілкування та сприйняття в суспільних групах тих людей, які 
за певними ознаками (стать, раса, фізичні можливості, вік, досвід тощо) відрізня-
ються від інших.

Висновок 3. На даний час рівень залучення всіх суспільних груп на державному та 
місцевому рівні до громадянської участі є недостатнім, а отже, необхідно подолати 
бар’єри реалізації прав і можливостей громадянської участі.

На сьогодні в Україні не всі групи населення мають однаковий доступ до інстру-
ментів громадянського впливу. Деякі групи населення часто виключені із партиси-
пативних практик та політичного процесу. Так, частка жінок у Верховній Раді Украї-
ни 9-го скликання становить 20,6 відсотка. Це суттєво більше, ніж у всіх попередніх 
скликаннях, однак досі в 1,5—2 рази менше, ніж в парламентах ЄС. Частка жінок в 
обласних радах становить 28 відсотків, а в міських радах двадцятки найбільших міст 
— 30 відсотків. Наглядові ради державних установ та підприємств мають незначне 
представництво жінок у своєму складі.

Крім того, рівень залученості молоді до громадянської та політичної активності є 
достатньо низьким, а в регламентах міст відсутні можливості для інклюзивної учас-
ті осіб з маломобільних груп, що також негативно відображається на залученні окре-
мих груп населення до громадянського життя.

Окремо варто зазначити, що доступ до правосуддя для окремих груп населен-
ня є нерівномірним, а тому посилює нерівність та призводить до зниження довіри 
до держави.

Частково перелічені проблеми зумовлені відсутністю комфортного середовища 
взаємної поваги. Так, зокрема, в політичному та громадському середовищах вико-
ристовується мова ворожнечі стосовно окремих груп населення, а рівень відпові-
дальності за мову ворожнечі та сексизм серед політиків та державних службовців 
є доволі низьким.

Висновок 4. Застарілі підходи у сфері охорони здоров’я вимагають перегляну-
ти підходи до оцінки втрати функціональності та розвитку реабілітаційних послуг.

На сьогодні оцінка втрати функціональності громадян здійснюється переважно на 
основі застарілих національних стандартів, а рівень розвитку реабілітаційних та абі-
літаційних послуг в Україні є дуже низьким. Застарілі підходи до профілактики, ліку-
вання та реабілітації не спрямовані на підвищення фізичної активності осіб з інвалід-
ністю, осіб похилого віку та в окремих випадках дітей та молоді. Крім того, діяльність 
органів охорони здоров’я часто призводить до переміщення громадян у заклади за-
критого типу, які обмежують можливості їх соціальної залученості та партиципації.

Ці проблеми зумовлені рядом факторів, серед яких, зокрема, панування в суспіль-
стві та системі охорони здоров’я концепції «лікування» замість концепції профілак-
тики захворювань та культивування здорового способу життя.

Висновок 5. На даний час підходи у сфері соціального захисту є застарілими, а от-
же, механізми розподілу пільг та гарантій мають бути переглянуті.

Існуючий перелік пільг та категорій осіб, які можуть їх отримувати, а також умови 
і порядок розподілу не дозволяють ефективно розподіляти наявні ресурси і надава-
ти допомогу дійсно тим, хто цього потребує.

Це зумовлено тим, що отримання соціальних гарантій бюрократизоване та має 
численні перепони, внаслідок чого деякі громадяни не можуть скористатися належ-
ними їм пільгами та гарантіями, а деякі громадяни вирішують взагалі ними не корис-
туватися через проблемний процес їх отримання.

Стратегічні цілі
Стратегічними цілями є:
забезпечення усіх груп населення рівними правами та можливостями для соціаль-

ного залучення та громадянської участі;
усвідомлення усіма громадянами важливості створення безбар’єрного простору 

та участь в житті суспільства без дискримінації;



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

ДОКУМЕНТИ
забезпечення усіх громадян рівними правами та можливостями політичної учас-

ті та доступу до правосуддя;
сфокусованість державної політики на підвищенні рівня здоров’я, забезпеченні 

фізичної активності населення;
спрямованість філософії соціального захисту та гарантій на створення можливос-

тей та реалізації досягнень (зокрема участі у спортивних змаганнях, паралімпійських 
та дефлімпійських іграх).

Завдання, спрямовані на досягнення стратегічних цілей
Для досягнення стратегічної цілі «Забезпечення усіх груп населення рівними пра-

вами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі» визна-
чено такі завдання:

щодо забезпечення безбар’єрної участі всіх громадян у житті суспільства:
- розроблення та допомога у впровадженні практик та механізмів соціальної та 

громадської участі, зокрема через формування публічних політик та норм законо-
давства щодо забезпечення безбар’єрності;

- проведення наскрізного аналізу публічних політик, законодавства та прак-
тик органів державної та місцевої влади щодо відповідальності за забезпечення 
безбар’єрності та інформування громадян про можливості та участі у суспільному 
житті;

- заохочення та впровадження у політичне, суспільне, культурне життя практик ді-
алогу між різними групами населення та суб’єктами прийняття рішень;

- впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, 
молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя;

- забезпечення можливостей безбар’єрної участі громадян у культурному житті, 
доступу до культурних послуг, культурних цінностей, культурної спадщини та інфор-
мації про них;

- формування публічних політик, стратегій розвитку місцевого та національного 
рівня на засадах інклюзивності та згуртованості;

- забезпечення належних умов для участі маломобільних груп населення в спор-
тивних заходах.

Для досягнення стратегічної цілі «Усвідомлення усіма громадянами важливості 
створення безбар’єрного простору та участь в житті суспільства без дискримінації» 
визначено такі завдання:

розвиток у системі освіти наскрізного принципу врахування соціальної залученос-
ті, недискримінації та поваги до прав людини, партиципації та згуртованості, у тому 
числі формальній та неформальній освіті, зокрема громадянській;

проведення широкої просвітницької кампанії щодо популяризації у суспільстві 
культури створення безбар’єрного простору;

проведення широких інформаційно-просвітницьких кампаній для працівників 
державних та комунальних установ і організацій, професійних спільнот та громад-
ськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації;

створення та проведення просвітницьких кампаній для цільових аудиторій Стра-
тегії з метою підвищення їх поінформованості та збільшення активності у реалізації 
своїх прав та форм суспільного життя;

впровадження кращих практик програм підтримки та підвищення рівня обізнанос-
ті батьків дітей з інвалідністю;

забезпечення комплексності та узгодженості законодавства у сфері запобігання 
та протидії дискримінації з урахуванням міжнародного досвіду та рекомендацій до-
говірних органів ООН;

розроблення та затвердження стандартів (та критеріїв) антидискримінаційної екс-
пертизи нормативно-правових актів та навчального контенту;

розроблення індикаторів і системи збору інформації про випадки дискримінації 
— створення наскрізної бази показників, які б давали змогу отримувати та аналізу-
вати інформацію щодо дискримінації та своєчасного реагування на неї під час пла-
нування програм і заходів;

вдосконалення механізму контролю та притягнення до відповідальності за пору-
шення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації;

забезпечення ефективного функціонування системи запобігання, протидії, доку-
ментування, розслідування кримінальних правопорушень (злочинів), вчинених з мо-
тивів нетерпимості;

підвищення рівня обізнаності публічних службовців щодо застосування антиди-
скримінаційного законодавства для захисту прав окремих груп населення з ураху-
ванням практики Європейського суду з прав людини;

підвищення рівня обізнаності державних службовців щодо прав осіб з інвалідніс-
тю, універсального дизайну і доступності.

Для досягнення стратегічної цілі «Забезпечення усіх громадян рівним правами та 
можливостями політичної участі та доступу до правосуддя» визначено такі завдання:

забезпечення комплексного гендерного підходу до формування, моніторингу та 
оцінки державних галузевих політик на державному та місцевому рівні;

створення додаткових позитивних стимулів для політичних партій з метою шир-
шого залучення жінок до політичних процесів. Усуненння прогалини у виборчому за-
конодавстві щодо функціонування гендерних квот в частині заміни у списках канди-
датів, що вибули, особами тієї ж статі. Посилення відповідальності суб’єктів виборчо-
го процесу за недотримання чи порушення вимог щодо гендерної квоти;

забезпечення рівних прав жінок і чоловіків на представництво у наглядових радах 
та органах правління державних унітарних підприємств, господарських товариств та 
державних банків, керівних посадах в державних закладах вищої освіти та науко-
вих установах шляхом врегулювання даного питання на законодавчому рівні. Вста-
новлення мінімальної кількості представників однієї статі, що обираються на посади 
членів наглядових рад та колегіальних органів правління компаній та державних бан-
ків, керівні посади в державних закладах вищої освіти та наукових установах, на рів-
ні не менше ніж 30 відсотків;

проведення інформаційних кампаній та поширення успішних практик рівної учас-
ті, а також створення індивідуальних державних програм підтримки (навчальних про-
грам, стажувань, грантів на навчання);

забезпечення збору та аналізу статистичних даних щодо участі жінок та чоловіків 
у виборчому процесі та щодо їх представництва на виборних посадах на національ-
ному та місцевому рівні;

проведення інформаційних кампаній щодо участі у виборчому процесі окремих 
груп населення;

створення умов реалізації особистого голосування на загальнодержавних та міс-
цевих виборах;

передбачення включення до напрямів використання коштів державного фінансу-
вання політичних партій, кандидати з інвалідністю якої стали депутатами рад різних 
рівнів, інклюзивної політики для надання підтримки кандидатам з інвалідністю на по-
долання ними перешкод, пов’язаних з інвалідністю;

розроблення та реалізація програм залучення молоді до громадянського та полі-
тичного життя. Проведення інформаційних кампаній для молоді та створення і під-
тримки розвитку відповідної інфраструктури (бібліотек, суспільних просторів) для 
громадянської взаємодії молоді;

інституційна підтримка молодіжних громадських об’єднань та громадських об’єд-
нань осіб з інвалідністю на державному та місцевому рівні;

проведення інформаційних кампаній та навчання щодо інструментів участі для 
молоді та осіб похилого віку для збільшення їх залучення до прийняття громадських 
рішень на державному та місцевому рівні;

інституційна підтримка організацій громадянського суспільства, що займаються 
захистом прав та інтересів вразливих груп населення, наданням соціальних послуг;

врегулювання нормативної бази органів місцевого самоврядування щодо інстру-
ментів інклюзивної участі;

створення інституту громадських помічників депутатів всіх рівнів від окремих груп 
населення;

забезпечення рівних можливостей для доступу окремих груп населення до право-
суддя, зокрема вразливих груп населення, осіб з інвалідністю, а також організацій, 
що захищають їх інтереси.

Для досягнення стратегічної цілі «Сфокусованість державної політики на підви-
щенні рівня здоров’я, забезпеченні фізичної активності населення» визначено такі 
завдання:

запровадження системи оцінки втрати функціональності на основі принципів Між-
народної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я та 
Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я 
дітей і підлітків;

запровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямова-
них на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми 
суспільного життя (переоцінка діючих системи та стандартів реабілітації, імплемен-
тація комплексних західних підходів у співпраці з МОЗ);

інтеграція концепцій та механізмів безбар’єрності в державну систему охорони 
здоров’я та навчання медичних працівників;

інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, 
просвітництва, гуманізації та культивування здорового образу життя із державною 
політикою безбар’єрності (принцип «здоров’я, а не лікування»);

запровадження державної програми заходів з управління ризиками старіння на-
ції, зокрема в питаннях підтримки активного довголіття, нейрокогнітивних розладів, 
аспектів самостійного та підтримуваного проживання.

Для досягнення стратегічної цілі «Спрямованість філософії соціального захисту та 
гарантій на створення можливостей та реалізації досягнень (зокрема участі у спортив-
них змаганнях, паралімпійських та дефлімпійських іграх)» визначені такі завдання:

проведення моніторингу та аудиту сфери соціальних захисту та гарантій, рефор-
мування пільгової системи в частині забезпечення безбар’єрності (наприклад, щоріч-
ні дослідження із міжнародними організаціями), а також проведення оцінки еконо-
мічного та суспільного ефекту від наданих пільг;

формування на рівні кожної громади якісно нової системи забезпечення та захис-
ту прав дітей, що дасть змогу відійти від практики інституційного догляду та вихован-

ня дітей до забезпечення безпечного догляду і виховання кожної дитини в сімейному 
або наближеному до сімейного середовищі;

створення умов для підвищення прозорості і доступності системи соціального 
захисту, забезпечення об’єктивного (недискримінуючого), ефективного і цільового 
розподілу гарантій і пільг;

забезпечення функціонування закладів фізичної культури та спорту для всіх 
верств населення.

Цільові індикатори
За стратегічною ціллю «Забезпечення усіх груп населення рівними правами та 

можливостями для соціального залучення та громадянської участі»:
розроблено практики та механізми соціальної та громадської участі, зокрема 

через формування публічних політик та норм законодавства щодо забезпечення 
безбар’єрності;

забезпечено осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення рівними 
правами з усіма іншими громадянами, можливостями для участі у культурному жит-
ті, доступом до культурних послуг, культурних цінностей, культурної спадщини та ін-
формації про них;

актуалізовано соціальні стандарти надання послуг з фізичної культури та спор-
ту населенню.

За стратегічною ціллю «Усвідомлення усіма громадянами важливості створення 
безбар’єрного простору та участь в житті суспільства без дискримінації»:

зменшено частку осіб, які повідомили про те, що в останні 12 місяців особисто 
стикнулися з дискримінацією за певною ознакою, серед загальної кількості звер-
нень;

зменшено частку злочинів, вчинених з мотивів нетерпимості, які розслідуються та 
за якими винні особи притягаються до відповідальності;

проведено широку просвітницьку кампанію щодо популяризації у суспільстві 
культури створення безбар’єрного простору.

За стратегічною ціллю «Забезпечення усіх громадян рівними правами та можли-
востями політичної участі та доступу до правосуддя»:

збільшено частку осіб однієї статі у парламенті щонайменше до 40 відсотків;
збільшено частку осіб однієї статі серед депутатів обласних рад та місцевих рад 

міст обласного значення до 40 відсотків;
збільшено частку осіб однієї статі на державній службі у розрізі категорій посад 

«А» до 40 відсотків;
збільшено частку осіб однієї статі в наглядових радах державних регуляторів що-

найменше до 40 відсотків;
збільшено частку осіб з інвалідністю у законодавчих, виконавчих та представ-

ницьких органах влади;
збільшено частку молоді, яка бере участь у виборчому процесі;
проведено інформаційні кампанії щодо участі у виборчому процесі окремих груп 

населення;
забезпечено рівні можливості для доступу осіб до правосуддя, зокрема вразливих 

груп населення, осіб з інвалідністю, а також організацій, що захищають їх інтереси.
За стратегічною ціллю «Сфокусованість державної політики на підвищенні рівня 

здоров’я, забезпеченні фізичної активності населення»:
запроваджено систему оцінки втрати функціональності на основі принципів Між-

народної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я та 
Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я 
дітей і підлітків;

запроваджено комплексні реабілітаційні та абілітаційні послуги, спрямовані на 
підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення у всі форми сус-
пільного життя.

За стратегічною ціллю «Спрямованість філософії соціального захисту та гарантій 
на створення можливостей та реалізації досягнень (зокрема участі у спортивних зма-
ганнях, паралімпійських та дефлімпійських іграх)»:

проведено аудит сфери соціальних захисту та гарантій;
удосконалено механізм розподілу соціальних гарантій, перелік соціальних гаран-

тій та категорій осіб, які можуть їх отримувати;
імплементовано положення Конвенції про права осіб з інвалідністю в частині по-

силення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю.
Очікувані результати за напрямом

Досягнення стратегічних цілей дасть змогу досягти суспільної та громадянської 
безбар’єрності в країні завдяки:

забезпеченню безбар’єрної участі всіх громадян у різних сферах життя суспіль-
ства;

активізації просвітницької діяльності та подоланню проявів дискримінації;
подоланню бар’єрів реалізації прав і можливостей громадянської участі;
трансформації підходів до оцінки втрати функціональності та розвитку реабілі-

таційних послуг;
вдосконаленню механізму розподілу пільг та соціальних гарантій.

Напрям 5. Освітня безбар’єрність 
Візія

Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом 
життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування до-
даткових компетентностей.

Аналіз поточного стану та визначення ключових проблем
Висновок 1. Станом на сьогодні громадяни України не використовують всі мож-

ливі освітні інструменти для професійного, культурного та суспільного розвитку ді-
тей, молоді та дорослих.

Низький рівень системності та матеріальної забезпеченості андрагогіки, зокрема 
діяльності університетів третього віку.

Фінансова недоступність післядипломної та неформальної освіти.
Дитячі садочки не готові до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
Учні з особливими освітніми потребами навчаються в спеціальних закладах окре-

мо від інших дітей або здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою та пе-
дагогічним патронажем.

Учні з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, прожива-
ють та утримуються у пансіонах закладів освіти.

Недостатній рівень визнання та популяризації неформальної освіти громадського 
сектору як самостійного освітнього інструменту.

Недостатній рівень інтеграції освіти на підприємствах та в організаціях в освіт-
нє середовище.

Відсутність системного моніторингу кращих освітніх практик та розроблення про-
грам з їх інтеграції в освітню систему України.

Недостатній рівень впровадження дистанційних форм освіти для різних катего-
рій громадян.

Наявний дефіцит місць в дитячих садочках.
Висновок 2. Потреби учасників освітнього процесу з особливими освітніми потре-

бами недостатньо задоволені.
Недостатній рівень підготовки педагогічних працівників та психологічних служб 

закладів освіти для роботи з особами з особливими освітніми потребами, зокрема 
щодо володіння засобами альтернативної комунікації.

Недостатня забезпеченість інклюзивно-ресурсних центрів досвідченими фахівцями.
Недостатня забезпеченість асистентами вчителів, зокрема вчителів-предметників 

з фізики, хімії, математики.
Застарілі методики і підходи до роботи не відповідають сучасним викликам.
Упередженість у ставленні до безбар’єрності, інклюзії та низький рівень поширен-

ня культури прийняття серед учасників освітнього процесу.
Організація освітнього процесу не завжди враховує особливості роботи з особами 

з особливими освітніми потребами.
Потребують удосконалення умови здачі зовнішнього незалежного оцінювання, 

вступних та екзаменаційних іспитів до закладів професійної (професійно-технічної), 
фахової передвищої та вищої освіти із можливістю використання для осіб з особли-
вими освітніми потребами асистивних технологій.

Низький рівень інформаційної доступності навчальних та інформаційних матері-
алів.

Недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів освіти необхідними асис-
тивними технологіями для надання якісних та доступних послуг.

Низький рівень навичок користування асистивними технологіями.
Низький рівень фінансової та цифрової грамотності, громадської та сексуальної 

освіти.
Низький рівень володіння технікою орієнтування на місцевості.
Відсутнє поширення сервісів з конвертування документів, навчальних матеріалів, 

їх переклад на жестову мову, тифлоопис, запис у зручних для відтворення форматах.
Відсутність обізнаності громади про існуючі послуги.
Серед здобувачів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти лише 0,85 

відсотка осіб мають інвалідність, що становить близько 7 відсотків загальної частки 
осіб з інвалідністю в Україні.

Діти з цукровим діабетом, целіакією та харчовими алергіями не можуть відвідува-
ти дитячі садочки, адже їх немає чим годувати. Дієта без глютену, без цукру, без лак-
този не прописана ні в освітніх таборах, ні у лікарнях, ні у дошкільних освітніх закла-
дах, ні у вищих навчальних  закладах.

Висновок 3. Освітнє середовище не сприяє розвитку інклюзії, а навпаки, часто 
створює бар’єри для учасників освітнього процесу.

Незадовільна інфраструктура більшості закладів освіти та обслуговуючих елемен-
тів (центри дозвілля, ігрові майданчики, гуртожитки, бібліотеки, архіви та актові зали).

Низький рівень залученості батьків та опікунів до освітнього процесу та недостат-
ній рівень інтеграції досвіду батьків до організації навчання дітей.

Також поширена недоступність освітніх закладів, а відповідно і заходів та бать-
ківських зборів для батьків, які користуються кріслом колісним, отримали тимчасо-
ву травму, мають порушення слуху, зору або мають маленьких дітей і користують-
ся дитячим візком.

Недоступне позанавчальне дозвілля та додаткова освіта.
Присутні дискримінація та булінг у закладах освіти щодо дітей з особливими 

освітніми потребами.
Відсутня єдина державна система раннього втручання.
Досі не інтегровано Міжнародну класифікацію функціонування, обмежень жит-

тєдіяльності та здоров’я.
Розроблена, але не затверджена, Національна стратегія розвитку інклюзивної 

освіти на 2021—2031 роки.
Низький рівень планування залучення дітей з особливими освітніми потребами на 

етапі їх реєстрації в громаді.
Стратегічні цілі

Стратегічними цілями є:
можливість дорослих, молоді та дітей використовувати всі види та форми освіти;
задоволення особливих освітніх потреб всіх учасників освітнього процесу;
створення інклюзивного освітнього середовища.

Завдання, спрямовані на досягнення стратегічних цілей
Для досягнення стратегічної цілі «Можливість дорослих, молоді та дітей викорис-

товувати всі види та форми освіти» визначено такі завдання:
щодо розвитку освіти дорослих:
- систематизація процесів надання послуг, популяризація центрів надання освіт-

ніх послуг та забезпечення умов для фінансування за форматом «гроші ходять за 
людиною»;

- прийняття та впровадження Закону України «Про освіту дорослих»;
- створення веб-ресурсу з матеріалами університетів третього віку та його попу-

ляризація серед осіб похилого віку, які потребують постійного супроводу, у співпра-
ці із громадським сектором;

- створення умов для розвитку національних та міжнародних обмінів, форумів та 
конференцій для студентів університетів третього віку;

- забезпечення умов для підготовки андрагогів;
щодо розвитку та підтримки інших форм освіти:
- забезпечення закладів дошкільної освіти методичними, діагностичними та ма-

теріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного се-
редовища;

- забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг в спеціальних за-
кладах загальної середньої освіти або спеціальних класах (групах) закладів освіти із 
створенням умов для здобуття учнями (вихованцями) з особливими освітніми потре-
бами освіти в освітньому середовищі, наближеному до місця їх проживання;

- популяризація та підтримка впровадження сімейних форм влаштування дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечення умов громадського сектору для організації навчання, яке не за-
безпечується інституційною освітою, шляхом популяризації, проведення конкурсів 
та форумів;

- розвиток та підтримка кваліфікаційних центрів, що визнають результати здо-
буття освіти за неформальною освітою, зокрема у надавачів освітніх послуг з гро-
мадського сектору;

- розвиток та підтримка інституту професійного наставництва;
- розвиток та підтримка впровадження дуальної освіти шляхом реалізації спільних 

проектів освітніх закладів та бізнесу;
- організація систематичного та постійного моніторингу кращих освітніх практик 

з метою подальшої інтеграції в освітню систему, їх популяризація через проведення 
обміну досвідом, семінарів та інших заходів;

- створення умов для дистанційного навчання у всіх освітніх закладах.
Для досягнення стратегічної цілі «Задоволення особливих освітніх потреб всіх 

учасників освітнього процесу» визначено такі завдання:
щодо підвищення кваліфікації учасників освітнього процесу:
- проведення навчань та поширення існуючих матеріалів для викладачів, вчителів, 

вихователів та психологічних служб щодо задоволення особливих освітніх потреб;
- створення та забезпечення освітніх можливостей для освітніх управлінців щодо 

питань освітньої безбар’єрності та рішень, які управлінці мають прийняти на місцях 
в межах своїх повноважень;

- розвиток мережі та підтримка інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до іс-
нуючих нормативів;

- забезпечення конкурентного рівня оплати праці спеціалістам з інклюзивного на-
вчання;

- створення умов для організації національного та міжнародного обміну досвідом 
для фахівців освіти всіх рівнів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, батьківських 
спільнот та профільних громадських об’єднань;

- проведення конкурсів проектів щодо розроблення просвітницьких культурних 
продуктів щодо культури прийняття, у тому числі працюючи з розважальним секто-
ром та сферою культури;

- розроблення інформаційних кампаній щодо популяризації ідей безбар’єрності, 
необхідності її впровадження, постійно діючих тренінгових програм, семінарів для 
всіх, хто дотичний до цього процесу, від батьків, педагогів, політиків, керівників за-
кладів до самих дітей, учнів, студентів;

- стимулювання організації та проведення просвітницьких лекцій для учнів/сту-
дентів про цінність безбар’єрності і соціального залучення всіх в громаді;

- підвищення мотивації до навчання фахівців за професіями «асистент вчителя», 
«асистент учня», зокрема створення умов для навчання батьків дітей з особливими 
освітніми потребами;

щодо створення безбар’єрних умов під час здобуття освіти:
- запровадження постійного моніторингу забезпечення спеціально створених 

умов для осіб з особливими освітніми потребами під час здачі зовнішнього неза-
лежного оцінювання, вступних та екзаменаційних іспитів в частині дотримання ви-
мог доступності;

- удосконалення механізмів забезпечення засобами із застосуванням асистивних 
технологій під час здачі вступних та екзаменаційних іспитів всіх учасників освітньо-
го процесу;

- популяризація дистанційної форми здобуття освіти та технології дистанційно-
го навчання з урахуванням усіх освітніх особливостей учасників освітнього процесу;

- забезпечення закладів освіти умовами та інструментами для адаптації всіх ін-
формаційних матеріалів для осіб з порушеннями зору, слуху та осіб з порушенням 
інтелектуального розвитку;

- запровадження механізму субсидування витрат на забезпечення фізичної, ін-
формаційної та цифрової доступності в освітніх середовищах;

- розвиток та популяризація застосування навчальних матеріалів із використан-
ням спеціальної техніки;

- розроблення інтерактивних довідників щодо освітнього ландшафту закладів ви-
щої освіти;

- cтворення бібліотечного фонду спеціальної літератури, адаптованої для осіб з 
порушеннями зору, слуху, ментальними порушеннями;

- cтворення умов для розвитку центрів підтримки учнів та студентів, які забезпечу-
ють консультування та методологічну підтримку щодо доступності, відповідності та 
прийнятності освітніх програм для всіх учасників освітнього процесу; моніторинг та 
організацію доступності під час вступу та здачі іспитів з використанням всіх необхід-
них технічних засобів; інформаційну доступність навчальних та організаційних мате-
ріалів; додаткові послуги з інтеграції отримувачів послуг та додаткового навчання з 
фінансової, цифрової грамотності, сексуальної та громадянської освіти, техніки орі-
єнтування на місцевості; соціальний супровід та психологічну підтримку;

- стимулювання закладів освіти до якісної та доступної комунікації своїх освіт-
ніх можливостей;

- розвиток умов та платформ для проведення якісних інформаційних кампаній 
щодо популяризації освітніх можливостей;

- забезпечення харчової безбар’єрності у всіх закладах освіти шляхом запрова-
дження моніторингу харчових потреб та популяризації здорового харчування.

Для досягнення стратегічної цілі «Створення інклюзивного освітнього середови-
ща» визначено такі завдання:

розроблення критеріїв та запровадження моніторингу доступності та комфорту 
закладів освіти;

розроблення та затвердження стандарту структурування освітнього середовища 
для осіб з порушенням інтелектуального розвитку;

забезпечення доступності всієї інфраструктури освітніх середовищ (гуртожитки, 
центри дозвілля, бібліотеки, архіви, актові зали тощо);

створення умов для забезпечення високого рівня залученості батьків та опікунів 
до освітнього процесу шляхом пріоритизації відповідних проектів на конкурсах про-
ектів для закладів освіти;

запровадження та поширення практики забезпечення доступності заходів у поза-
навчальний час для всіх учасників освітнього процесу;

створення відповідних умов і привітної атмосфери для взаємодії учасників освіт-
нього процесу і збільшення залученості батьків та опікунів шляхом проведення спіль-
них заходів, тренінгів, семінарів;

розроблення та впровадження системи моніторингу задоволеності учасників 
освітнього процесу;

розроблення та включення критеріїв інклюзивності та залучення в сертифікацію 
провайдерів освітніх послуг;

розроблення та впровадження державної системи раннього втручання;
запровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень 

життєдіяльності та здоров’я та інтегрування її в систему освіти як сучасне підґрунтя 
для планування індивідуальних освітніх траєкторій;

затвердження та імплементація Національної стратегії розвитку інклюзивної осві-
ти на 2021—2031 роки;

створення системи якісного моніторингу та обміну інформацією в громадах щодо 
кількості осіб похилого віку, молоді, народжених з інвалідністю для планування за-
безпечення доступу до освітніх послуг на етапі реєстрації людини в громаді;
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оновлення порядку організації інклюзивного навчання в закладах загальної серед-

ньої освіти з метою забезпечення якісної організації інклюзивного навчання, забезпе-
чення індивідуалізації освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потреба-
ми, зокрема шляхом забезпечення їх додатковими послугами.

Цільові індикатори
За стратегічною ціллю «Можливість дорослих, молоді та дітей використовувати 

всі види та форми освіти» та за стратегічною ціллю «Задоволення особливих освіт-
ніх потреб всіх учасників освітнього процесу»:

збільшено кількість осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають осві-
ту в інклюзивних класах (групах), щороку на 10 відсотків;

частка студентів з особливими освітніми потребами пропорційно відповідає част-
ці цільових груп у суспільстві;

забезпечено функціонування системи центрів підтримки студентів/молодіжних 
центрів на базі всіх закладів вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-
технічної) освіти.

За стратегічною ціллю «Створення інклюзивного освітнього середовища» — за-
тверджено та реалізовано Національну стратегію розвитку інклюзивної освіти на 
2021—2031 роки.

Очікувані результати за напрямом
Досягнення стратегічних цілей дасть змогу досягти освітньої безбар’єрності в кра-

їні завдяки тому, що:
збільшено кількість охоплених осіб похилого віку освітніми програмами універ-

ситетів третього віку;
збільшено частку дитячих садочків в громадах, що задовольнили особливі потре-

би і забезпечили привітне та доступне середовище освітнього процесу і приймають 
дітей з інвалідністю і особливими освітніми потребами;

всі інклюзивно-ресурсні центри в громадах відповідають нормативним вимогам;
інклюзивно-ресурсні центри мають достатньо фахівців для надання освітніх послуг;
надавачі освітніх послуг (вчителі, викладачі, тренери, вихователі, асистенти вчите-

лів, майстри виробничого навчання) володіють навичками і спроможні надавати по-
слуги відповідно до потреб здобувачів;

система раннього втручання впроваджена на рівні громад;
запроваджено в Україні та інтегровано в систему освіти Міжнародну класифікацію 

функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я.
Напрям 6. Економічна безбар’єрність 

Візія
Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають 

умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресур-
сів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю.

Аналіз поточного стану та визначення ключових проблем
Висновок 1. Потенціал підприємництва та самозайнятості не використовується по-

вною мірою для забезпечення економічної свободи цільових груп Стратегії.
Низький рівень розвитку підприємницької культури ведення господарської діяль-

ності серед таких груп населення, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з ін-
валідністю. Також низький рівень фінансової грамотності та навичок управління, зо-
крема серед таких категорій.

Комунікація щодо умов пільгового оподаткування та кредитування не є ефектив-
ною та потребує детальнішого перегляду для стимулювання підприємницької діяль-
ності серед таких груп населення, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з ін-
валідністю.

Відсутній консультаційний супровід створення та реєстрації підприємницької ді-
яльності, а також низький рівень базових теоретичних та практичних знань щодо су-
часних можливостей роботи та підприємницької діяльності серед вразливих катего-
рій населення.

Існуючі підприємства, власниками та працівниками яких є особи з інвалідністю, 
ведуть господарську діяльність, яка неналежним чином оптимізована, та часто зале-
жать від державної підтримки, а також часто не мають достатньо ресурсів для веден-
ня конкурентоспроможної маркетингової діяльності та для впровадження інновацій.

Висновок 2. Існує ряд обмежень та бар’єрів, які не дозволяють цільовим групам 
Стратегії почати активність на ринку праці.

Поширені стереотипи серед працедавців та колективів щодо працевлаштування 
осіб з вразливих категорій.

Низький рівень професійної орієнтації щодо потрібних навичок для працевлашту-
вання: написання резюме, навичок проходження співбесід, фінансової та цифрової 
грамотності.

Опіка за дитиною створює бар’єри для участі у ринку праці.
Серед вразливих на ринку праці категорій населення поширені психологічні 

бар’єри перед вибором/навчанням професії чи роботи.
Догляд за дитиною та особами, що потребують стороннього догляду, створює 

бар’єри для участі у ринку праці.
Висновок 3. Існує ряд бар’єрів та обмежень як під час пошуку роботи та працевла-

штуванні, так і під час зайнятості та кар’єрного зростання.
Недостатня кількість доступних робочих місць для осіб з інвалідністю, батьків ді-

тей до 6 років та молоді, зокрема в органах державної влади та органах місцевого 
самоврядування.

Працедавці не мають достатнього ресурсу для облаштування робочих місць для 
осіб з інвалідністю, а державна політика підтримки роботодавців на забезпечення ро-
зумного пристосування не є заохочувальною.

Висновки медико-соціальних експертних комісій дискримінують певні категорії 
громадян у доступі до бажаних місць роботи.

Низький рівень поширення практики забезпечення інформаційної доступнос-
ті оголошень про вакансії та їх недискримінаційного опису. Процес проходження 
інтерв’ю не розрахований на участь осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, батьків 
дітей до 6 років, молоді.

Низький рівень розвитку соціального супроводу після працевлаштування вразли-
вих категорій та відсутність культури повноцінного ознайомлення з процесами ро-
боти в компаніях.

Поширена дискримінація вразливих груп на ринку праці під час роботи щодо під-
вищень та умов праці.

Широко поширена гендерна дискримінація щодо оформлення лікарняних з до-
гляду за дитиною та декретних відпусток.

Низький рівень поширення на підприємствах та в організаціях процедур із забез-
печення інклюзивності. Відсутня комунікація від держави та громад щодо забезпе-
чення доступності та залучення на етапі реєстрації господарської чи громадської ді-
яльності.

Висновок 4. Необхідні інтервенції щодо забезпечення умов, що сприяють підви-
щенню рівня зайнятості серед цільових груп Стратегії.

Недостатньо розвинута система підтримки жінок під час вагітності та народжен-
ня дитини до 1,5 року.

Низький рівень забезпеченості першими робочими місцями.
Норма працевлаштування осіб з інвалідністю не виконує своєї прямої функції та 

не досягає цілі забезпечення права на працю для осіб з інвалідністю.
Недостатній рівень комунікації наявних інструментів стимулювання працевлашту-

вання.
Нецільове використання зібраних коштів за нестворені робочі місця (витрачається 

на обладнання, будівництво спортивних баз, засоби реабілітації).
Відсутня державна політика з підтримуваної та захищеної зайнятості осіб з пору-

шенням інтелектуального розвитку та психічними порушеннями.
Недостатній рівень впровадження гнучких форм роботи.
Недостатньо ресурсного забезпечення суб’єктів господарської діяльності на за-

безпечення зайнятості вразливих на ринку праці груп населення.
Широко розповсюджені негативні стереотипи щодо вразливих категорій та якос-

ті роботи з ними і, як наслідок, рівень залучення осіб з інвалідністю до ринку пра-
ці є недостатнім.

Стратегічні цілі
Стратегічними цілями є :
забезпечення доступу до підприємницької діяльності та самозайнятості;
забезпечення умов для працевлаштування;
забезпечення доступності процесу працевлаштування та на робочому місці;
підвищення рівня зайнятості вразливих на ринку праці категорій населення.

Завдання, спрямовані на досягнення стратегічних цілей
Для досягнення стратегічної цілі «Забезпечення доступу до підприємницької ді-

яльності та самозайнятості» визначено такі завдання:
підвищення рівня підприємницької культури ведення господарської діяльності, 

зокрема серед таких груп населення, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з 
інвалідністю, шляхом проведення інформаційних кампаній, напрацювання навчаль-
них матеріалів та їх поширення у доступних форматах;

підвищення рівня фінансової грамотності та управлінських навичок серед враз-
ливих категорій населення, зокрема шляхом адаптації програм підвищення фінан-
сової грамотності та підприємницької культури для сприйняття інформації особами 
з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та особами з порушенням інтелектуаль-
ного розвитку;

ефективна комунікація, перегляд та розширення можливостей пільгового оподат-
кування та кредитування для представників таких груп населення, як молодь, жінки, 
особи похилого віку, особи з інвалідністю та їх об’єднань;

створення програм супроводу для започаткування власної справи вразливими на 
ринку праці групами населення, зокрема через мережу державних бізнес-інкубато-
рів, бізнес-акселераторів та центрів зайнятості;

створення платформи для консультацій щодо підприємницької діяльності та про-
фесійного розвитку, а також надання послуг на добровільній та безоплатній основі;

розвиток інституту інвестиційного супроводу та менторства для існуючих підпри-
ємств, власниками та засновниками яких є цільові групи Стратегії;

врегулювання та розвиток інституту соціального підприємництва, зокрема для 
ефективної монетизації соціальних послуг (перекладу жестовою мовою, адаптації 
доступного середовища, орієнтації на місцевості, тифлоперекладу, реабілітації, під-
готовки собак-поводирів тощо).

Для досягнення стратегічної цілі «Забезпечення умов для працевлаштування» ви-
значено такі завдання:

стимулювання розвитку просвітницьких ініціатив для роботодавців та колективів 
щодо прийняття на рівних колег будь-якого віку, статі та з будь-якими функціональ-
ними можливостями шляхом проведення конкурсів проектів та програм;

забезпечення умов для особи з інвалідністю щодо доведення своєї спроможнос-
ті у виконанні будь-яких професійних обов’язків згідно з рекомендаціями Міжнарод-
ної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та без дис-
кримінації на місцях роботи;

розвиток ефективної системи консультування, професійної орієнтації безробітних 
з використанням найкращих практик, створення платформ для поширення та обміну 
найкращими практиками на національному та міжнародному рівні;

забезпечення ефективного функціонування мережі ясел, дитсадків та інструмен-
тів догляду за дітьми, зокрема групи продовженого дня, для забезпечення умов пра-
цевлаштування батьків чи опікунів;

проведення інформаційних кампаній щодо популяризації зайнятості та підприєм-
ництва серед вразливих на ринку праці категорій для подолання невпевненості та 
психологічних бар’єрів перед вибором професії чи роботи.

Для досягнення стратегічної цілі «Забезпечення доступності процесу працевла-
штування та на робочому місці» визначено такі завдання:

облаштування робочих місць та умов на робочому місці для працівників з інвалід-
ністю, з тимчасовими порушеннями здоров’я та батьків дітей до 6 років, зокрема в 
органах державної влади та органах  місцевого самоврядування;

забезпечення ефективної роботи системи облаштування доступних робочих 
місць, яка є комфортною для роботодавців та працівників, зокрема шляхом спро-
щення процедури отримання підтримки підприємствами на створення робочих місць;

забезпечення перегляду та оновлення на постійній основі класифікатора профе-
сій, зокрема створення професії фахівця з різноманіття та інклюзивності;

впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяль-
ності та здоров’я для надання недискримінаційних та стимулюючих до роботи реко-
мендації згідно з реальними можливостями людини;

забезпечення доступності оголошення про будь-яку вакансію для сприйняття ін-
формації всіма громадянами, включаючи осіб з інвалідністю з порушеннями зору, 
слуху та осіб з порушенням інтелектуального розвитку;

поширення практик недискримінаційних описів вакансій та вимог щодо фізично-
го стану, статі та віку;

поширення практик проведення незаангажованих інтерв’ю та вибору спеціалістів 
без оцінки їх фізичного стану, статі та віку;

поширення впровадження державного стандарту соціальної послуги соціального 
супроводу разом із кращими практиками орієнтування на робочих місцях;

забезпечення моніторингу гендерних, фізичних та вікових характеристик праців-
ників для запобігання системній дискримінації під час підвищень;

подальше впровадження та популяризація умов для будь-кого з батьків чи опіку-
нів на використання лікарняних з догляду за дитиною чи декретних відпусток та від-
пусток при народженні дитини;

розроблення типових кодексів інклюзивності та недискримінації, а також інфор-
маційних матеріалів щодо різноманітності працевлаштування, їх поширення під час 
реєстрації бізнесу та серед діючих підприємств через державного реєстратора;

створення платформ для обміну інформацією між бізнесом, освітньою системою 
та Державною службою зайнятості для забезпечення ефективного планування ви-
бору кар’єри.

Для досягнення стратегічної цілі «Підвищення рівня зайнятості вразливих на рин-
ку праці категорій населення» визначено такі завдання:

вжиття заходів до фінансового забезпечення оплати праці осіб з інвалідністю про-
тягом певного періоду з метою створення умов для підвищення рівня працездатнос-
ті, зайнятості та професійних навичок, зокрема шляхом надання дотацій на створен-
ня робочих місць (субсидування), стимулюючих (мотиваційних) підходів для робо-
тодавців;

розвиток соціально-інформаційних кампаній щодо популяризації прийняття та не-
дискримінації на робочому місці шляхом проведення конкурсів, програм;

інформаційне забезпечення моніторингу працевлаштування осіб цільових груп 
шляхом впровадження системи обліку фізичних, вікових та гендерних характерис-
тик робітників;

забезпечення умов, за яких здійснюється ефективне виконання норм працевла-
штування та відсутні заяви про дискримінацію протягом одного року в критеріях для 
лістингу (включення до списку) компаній на вітчизняних фондових біржах;

створення умов для стимулювання розвитку дистанційної, надомної роботи та ро-
боти із застосуванням гнучкого режиму робочого часу;

забезпечення ефективного та прозорого застосування адміністративно-господар-
ських санкцій за недотримання норми працевлаштування, зокрема через удоскона-
лення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів, з метою сприяння реальній за-
йнятості осіб з інвалідністю із забезпеченням прозорості і відкритості всіх процесів 
і процедур, із залученням бізнес-асоціацій, представників громадянського суспіль-
ства, експертів;

запровадження моніторингу та перегляду ефективності квотування та нормуван-
ня працевлаштування;

забезпечення доступного інформування учасників ринку праці щодо стимулів з 
працевлаштування та відповідних нововведень;

створення реєстру підприємств, що надають соціальні послуги, працевлаштову-
ють осіб з інвалідністю або забезпечують їх зайнятість, з якими підприємства можуть 
укладати договори на надання товарів/послуг;

забезпечення умов для роботодавців щодо гнучкого виконання норми на працев-
лаштування шляхом замовлення послуг чи товарів у підприємств, власниками та пра-
цівниками яких є організації осіб з інвалідністю;

моніторинг виконання норм працевлаштування в державних органах влади та ор-
ганах місцевого самоврядування;

забезпечення гарантованого права жінки на збереження робочого місця із стра-
хуванням на час вагітності та пологів від держави у розмірі 100 відсотків заробітної 
плати до настання вагітності;

напрацювання методик та поширення практик підтримки працевлаштування в ор-
ганах місцевого самоврядування як перше робоче місце молоді.

Цільові індикатори
За стратегічною ціллю «Забезпечення доступу до підприємницької діяльності та 

самозайнятості»:
запроваджено інститут інвестиційного супроводу для існуючих підприємств, влас-

никами та засновниками яких є особи з інвалідністю та інші суспільні групи;
прийнято закон про соціальне підприємництво до кінця 2022 року.
За стратегічною ціллю «Забезпечення умов для працевлаштування» — впрова-

джено Міжнародну класифікацію функціонування, обмежень життєдіяльності та 
здоров’я у процедури працевлаштування в Україні.

За стратегічною ціллю «Забезпечення доступності процесу працевлаштування та 
на робочому місці» — 100 відсотків оголошень про вакансії в Україні є гендерно 
нейтральними, не містять дискримінаційного опису та є інформаційно доступними.

За стратегічною ціллю «Підвищення рівня зайнятості вразливих на ринку праці ка-
тегорій населення»:

рівень безробіття та частка зайнятого економічно активного населення серед ці-
льових груп відповідає середньому рівню цих показників в Україні;

рівень доходів серед цільових груп є таким самим як середній рівень доходів в Україні.
Очікувані результати за напрямом

Досягнення стратегічних цілей дасть змогу досягти економічної безбар’єрності в 
країні завдяки тому, що:

в Україні зросла підприємницька культура ведення господарської діяльності, зокрема 
серед таких суспільних груп, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю;

існуючі підприємства, власниками яких є особи з інвалідністю, ведуть ефективну 
та самодостатню господарську діяльність;

працедавці не мають упереджень щодо працевлаштування працівників з таких 
груп, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю;

збільшилася кількість заяв підприємців на використання допомоги з адаптації ро-
бочих місць та соціального супроводу на робочому місці;

збільшено частку працевлаштованих осіб з інвалідністю на державній службі.
Розділ ІІІ. Імплементація та моніторинг

Імплементація Стратегії здійснюватиметься такими шляхами:
положення даної Стратегії необхідно брати за основу під час підготовки планів за-

ходів, проектів програмних і стратегічних документів, проектів законів та інших ак-
тів законодавства;

заходи щодо реалізації визначених Стратегією ініціатив (шляхів досягнення стра-
тегічних цілей і відповідних завдань) державної політики необхідно включати до пла-
нів діяльності Кабінету Міністрів України та відповідних планів міністерств;

чинні стратегічні документи Кабінету Міністрів України, плани діяльності мініс-
терств та інших центральних органів виконавчої влади необхідно привести у відпо-
відність із Стратегією (в разі розбіжностей) і реалізувати з урахуванням пріоритет-
ності досягнення визначених Стратегією стратегічних цілей.

З метою забезпечення розроблення і впровадження ефективних політик у сфері 
безбар’єрності та недискримінації за використання єдиної методології будуть запро-
ваджені індикатори та механізми оцінки впровадження Стратегії (на основі проведе-
них соціальних досліджень, моніторингів, аудитів тощо).

Результати моніторингу мають враховуватися під час формування заходів щодо 
реалізації визначених Стратегією шляхів досягнення стратегічних цілей і відповідних 
завдань державної політики на плановий період.

Реалізація Стратегії забезпечується спільними діями органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, організації громадянського суспільства, Уповнова-
женого Верховної Ради України з прав людини за підтримки ООН, Ради Європи, Ор-
ганізації з безпеки і співробітництва в Європі, Європейського Союзу та інших міжна-
родних організацій.

Для організації процесу реалізації Стратегії Кабінетом Міністрів України утворю-
ється міжвідомча робоча група з питань реалізації Національної стратегії із створен-
ня безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (далі — міжвідомча ро-
боча група), до складу якої входять представники центральних та місцевих органів 
виконавчої влади, а також за згодою представники інших державних органів, уста-
нов та організацій, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, народні 
депутати України, представники громадських об’єднань, наукових установ та міжна-
родних організацій в Україні.

Міжвідомча робоча група здійснює аналіз стану справ та причин виникнення про-
блем за напрямами безбар’єрності Стратегії, проводить оцінку прогресу реалізації 
Стратегії, готує пропозиції та рекомендації щодо вжиття невідкладних заходів для за-
безпечення ефективної реалізації Стратегії. У разі потреби міжвідомча робоча група 
може визначати методологію проведення оцінки прогресу реалізації Стратегії та пе-
релік додаткових показників, за якими здійснюватиметься така оцінка.

Під час проведення оцінки прогресу реалізації Стратегії можуть братися до уваги 
адміністративні дані, статистична інформація, результати соціологічних досліджень, 
опитувань громадської думки, моніторингу дотримання прав і свобод людини, що 
здійснюється органами державної влади, органами місцевого самоврядування, Упо-
вноваженим Верховної Ради України з прав людини, організаціями громадянського 
суспільства, міжнародними організаціями.

Міжвідомча робоча група щороку не пізніше 20 березня готує та оприлюднює ана-
літичний звіт про стан виконання Стратегії за попередній рік, який містить узагальне-
ну оцінку прогресу реалізації Стратегії в цілому та за кожним стратегічним напрямом; 
інформацію щодо виконання плану дій з реалізації Стратегії за попередній рік; реко-
мендації щодо вдосконалення механізму реалізації Стратегії, а також пропозиції що-
до вжиття органами державної влади, органами місцевого самоврядування, устано-
вами та організаціями невідкладних заходів з метою забезпечення ефективної реалі-
зації Стратегії та розв’язання основних проблем у сфері безбар’єрності.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 квітня 2021 р. № 351-р 
Київ

Про підготовку та відзначення у 2021 році  
100-річчя з дня заснування Одеського  

національного економічного університету
1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення у 2021 році 

100-річчя з дня заснування Одеського національного економічного університету у 
складі згідно з додатком.

Надати голові Організаційного комітету право затверджувати його персональний 
склад та вносити в разі потреби до нього зміни.

2. Організаційному комітетові розробити і затвердити до 30 квітня 2021 р. план за-
ходів з підготовки та відзначення у 2021 році 100-річчя з дня заснування Одеського 
національного економічного університету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 21 квітня 2021 р. № 351-р

СКЛАД 
Організаційного комітету з підготовки та відзначення у 2021 році 100-річчя  

з дня заснування Одеського національного економічного університету
Заступник Міністра освіти і науки, голова Оргкомітету 
Ректор Одеського національного економічного університету, заступник голови 

Оргкомітету (за згодою)
Заступник голови Одеської облдержадміністрації
Заступник начальника управління — начальник відділу професійної та вищої осві-

ти управління дошкільної, загальної середньої, професійної освіти та економічно-ре-
сурсного забезпечення департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації 

Заступник Одеського міського голови (за згодою)
Проректор з наукової роботи Одеського національного економічного університе-

ту (за згодою)

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 квітня 2021 р. № 443-р 
Київ

Про затвердження Національного плану дій  
з охорони навколишнього природного 
середовища на період до 2025 року 

1. Затвердити Національний план дій з охорони навколишнього природного се-
редовища на період до 2025 року (далі — Національний план дій), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади:
привести галузеві програми розвитку, програми з охорони навколишнього при-

родного середовища та місцеві програми економічного і соціального розвитку у від-
повідність з Національним планом дій;

подавати щокварталу до 5 числа наступного місяця Міністерству захисту довкіл-
ля та природних ресурсів інформацію про стан виконання Національного плану дій 
для її узагальнення та подання щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Ки-
ївській міській державним адміністраціям під час формування проекту Державного 
бюджету України на відповідний рік передбачати кошти в межах реальних можливос-
тей бюджету, необхідні для виконання заходів Національного плану дій.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час формування проек-
тів місцевих бюджетів передбачати кошти в межах реальних можливостей бюджетів, 
необхідні для виконання заходів Національного плану дій.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Із планом дій, затвердженим розпорядженням уряду,  

можна ознайомитись на сайті «УК».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 травня 2021 р. № 468-р 
Київ

Деякі питання розподілу у 2021 році 
субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів  
щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій
1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України затвер-

дити:
розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здій-

снення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загаль-
ний фонд) між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами) згідно з додатком 1;

розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здій-
снення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загаль-
ний фонд) між місцевими бюджетами згідно з додатком 2.

Перелік об’єктів і заходів, які фінансуються у 2021 році за рахунок субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-еконо-
мічного розвитку окремих територій (загальний фонд) згідно з додатком 2, форму-
ється та затверджується виконавчим комітетом Зіньківської міської ради (Полтав-
ська область).

2. Міністерству фінансів забезпечити погодження розподілів субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економіч-
ного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами, передбачених абзаца-
ми другим і третім пункту 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради Укра-
їни з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Із розподілом субвенції, передбаченим урядовим розпорядженням,  

можна ознайомитися на сайті «УК».

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-rozpodilu-u-2021-roci-subvenciyi-z-derzhavnogo-byudzhetu-miscevim-byudzhetam-na-zdijsnennya-zahodiv-shchodo-socialno-ekonomichnogo-rozvitku-okremih-teritorij-i190521-468
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnogo-planu-dij-z-ohoroni-navkolishnogo-prirodnogo-seredovishcha-na-period-do-2025-roku-i210421-443


УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

ДОКУМЕНТИ   
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 28 квітня 2021 р. № 387-р 

Київ

Про передачу цілісних майнових  
комплексів державних закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у спільну 
власність територіальних громад  
Луганської та Донецької областей

Передати цілісні майнові комплекси державних закладів професійної (професій-
но-технічної) освіти у спільну власність територіальних громад Луганської та Доне-
цької областей за переліком згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 28 квітня 2021 р. № 387-р

ПЕРЕЛІК 
цілісних майнових комплексів державних закладів професійної  

(професійно-технічної) освіти, що передаються у спільну власність  
територіальних громад Луганської та Донецької областей
Цілісні майнові комплекси державних закладів професійної  

(професійно-технічної) освіти, що передаються у спільну власність  
територіальних громад Луганської області

Вище професійне училище № 94 (код згідно з ЄДРПОУ 02541119), що розмі-
щене на земельних ділянках площею 2,1177 і 3,6902 гектара (кадастрові номери 
4411800000:54:006:0015 і 4411800000:55:007:0004)

Лисичанський професійний торгово-кулінарний ліцей (код згідно з ЄДРПОУ 
02540723), що розміщений на земельних ділянках площею 0,3815; 0,1548 і 0,4569 
гектара (кадастрові номери 4411800000:17:005:0189; 4411800000:17:005:0188 і 
4411800000:33:005:0078)

Марківський професійний аграрний ліцей (код згідно з ЄДРПОУ 21792910), що роз-
міщений на земельних ділянках площею 1,2375; 0,03; 5,68 і 268 гектарів (кадастрові 
номери 4422555100:06:002:0014; 4422881100:02:003:0093; 4422555100:07:009:0001 і 
4422586600:18:002:0021)

Новоайдарський професійний аграрний ліцей (код згідно з ЄДРПОУ 05536047), що 
розміщений на земельних ділянках площею 1,468; 2,7897 і 336,1796 гектара (кадастро-
ві номери 4423155100:26:005:0005; 4423155100:26:006:0008 і 4423155100:63:001:0053)

Цілісні майнові комплекси державних закладів професійної  
(професійно-технічної) освіти, що передаються у спільну власність  

територіальних громад Донецької області
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Краматорський центр про-

фесійно-технічної освіти» (код згідно з ЄДРПОУ 02542064), що розміщений на зе-
мельній ділянці площею 3,9 гектара (кадастровий номер 1412900000:00:003:0679)

Маріупольський професійний ліцей автотранспорту (код згідно з ЄДРПОУ 
02542751), що розміщений на земельній ділянці площею 3,3134 гектара (кадастро-
вий номер 1412336900:01:022:0487)

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 травня 2021 р. № 435-р 
Київ

Про затвердження Основних напрямів 
розвитку системи запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення 
в Україні на період до 2023 року та плану 

заходів щодо їх реалізації
1. Затвердити такі, що додаються:
Основні напрями розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиван-

ню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансу-
ванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року;

план заходів з реалізації Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню теро-
ризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період  
до 2023 року.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади подавати щоро-
ку до 10 січня та 10 липня Державній службі фінансового моніторингу інформацію 
про виконання плану заходів з реалізації Основних напрямів розвитку системи запо-
бігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищен-
ня в Україні на період до 2023 року, затверджених цим розпорядженням, для подан-
ня звіту кожного півріччя до 25 січня та 25 липня в установленому порядку Кабіне-
тові Міністрів України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
СХВАЛЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 12 травня 2021 р. № 435-р

ОСНОВНІ НАПРЯМИ  
розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року
Загальні положення

Ці Основні напрями визначають актуальні ризики і загрози у сфері запобігання 
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінан-
суванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в 
Україні, а також напрями державної політики для мінімізації таких ризиків і загроз та 
розвитку системи фінансового моніторингу.

Відмивання злочинних доходів, фінансування тероризму та фінансування розпо-
всюдження зброї масового знищення на сьогодні є одними з найбільших загроз як в 
Україні, так і в інших державах. Легалізовані злочинні кошти є для злочинних органі-
зацій та осіб, які вчиняють злочини,  ресурсами для скоєння нових злочинів та ухи-
лення від відповідальності за їх вчинення.

Питання щодо загрози тероризму та його фінансування набуло особливої акту-
альності в Україні з 2014 року в контексті політичної та економічної кризи, окупації 
Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей внаслідок збройної агре-
сії Російської Федерації.

Система запобігання та протидії запобігання та протидії легалізації (відмиван-
ню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансу-
ванню розповсюдження зброї масового знищення у рамках документів Організації 
Об’єднаних Націй, міжнародних конвенцій, ратифікованих Україною, стандартів Гру-
пи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та стандар-
тів, рівнозначних тим, які були прийняті ЄС, визнана обов’язковим елементом еконо-
мічної безпеки сучасної держави.

Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розпо-
всюдження зброї масового знищення» (далі — Закон), прийнятим Верховною Радою 
України 6 грудня 2019 р., вдосконалено правовий механізм запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню те-
роризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, спрямований 
на забезпечення національної безпеки.

Мінімізація загроз відмивання коштів та фінансування тероризму потребує ціле-
спрямованих та скоординованих зусиль усіх учасників системи запобігання та проти-
дії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

На національному рівні Закон виділяє суб’єктів фінансового моніторингу первин-
ного та державного рівнів, якими є десятки тисяч працівників приватного та держав-
ного секторів. 

Актуальні ризики і загрози у сфері запобігання та протидії легалізації  
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму  

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
До актуальних ризиків і загроз у сфері запобігання та протидії легалізації (відми-

ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінан-
суванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні належать:

функціонування конвертаційних центрів та фіктивних компаній, що діють як ле-
гальні підприємницькі структури, які на сьогодні залишаються найбільш поширени-
ми інструментами для відмивання «брудних» грошей;

використання нових інформаційний технологій, віртуальних активів з посиленою 
анонімністю та неприбуткових організацій для відмивання коштів та фінансування 
тероризму;

довготривала процедура удосконалення законодавства у зазначеній сфері та 
адаптації його до міжнародних стандартів; 

непрозора структура власності юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та 
громадських формувань, відсутність достовірної інформації про структуру власнос-
ті та інформації про кінцевих бенефіціарних власників компаній в Єдиному держав-
ному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських фор-
мувань;

недостатня оперативність та неефективність надання суб’єктами державного фі-
нансового моніторингу методологічної та методичної допомоги суб’єктам первинно-
го фінансового моніторингу, зокрема рекомендацій та роз’яснень;

обмеженість кваліфікованих людських ресурсів у суб’єктів державного фінансо-
вого моніторингу;

недостатній рівень фахової кваліфікації суб’єктів системи запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню те-
роризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема пра-
воохоронних та судових органів, відповідальних працівників з питань фінансового 
моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

розголошення інформації, яка становить таємницю фінансового моніторингу, 
третім особам;

неефективний розгляд правоохоронними органами узагальнених матеріалів 
Держфінмоніторингу у зазначеній сфері;

неефективне розслідування правоохоронними органами фактів відмивання зло-
чинних доходів;

низький рівень правосвідомості громадян з відповідних питань;
інтеграція у легальну економіку злочинців шляхом залучення їх співучасників 

(спільників) до володіння, контролю чи керування суб’єктами первинного фінансо-
вого моніторингу.

До основних факторів, що можуть сприяти поширенню відмивання злочинних до-
ходів та фінансуванню тероризму, належать:

стрімкий розвиток нових інформаційних фінансових технологій та поява віртуаль-
них активів (криптоактивів);

фінансова глобалізація, підвищення швидкості фінансових операцій та істотне 
збільшення кількості фінансових посередників;

зростання рівня криміногенної ситуації в Україні, офшоризації економічних відно-
син та «тінізації» національної економіки;

відсутність правового регулювання секторів віртуальних активів та посередниць-
ких послуг з купівлі-продажу нерухомого майна в Україні;

недостатній рівень обізнаності учасників системи фінансового моніторингу про 
ризики у зазначеній сфері.

У процесі реалізації Основних напрямів існують такі ризики:
недостатність фінансових ресурсів для вжиття системних заходів, передбачених 

цими Основними напрямами;
низька ефективність державного управління у сфері запобігання та протидії лега-

лізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню терориз-
му та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

недостатнє нормативно-правове забезпечення у зазначеній сфері.
Наслідками неефективної системи мінімізації актуальних ризиків і загроз у сфе-

рі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масово-
го знищення є:

погіршення криміногенної ситуації в країні, поширення злочинності, тіньової еко-
номіки, корупції;

зниження рівня доходів державного бюджету;
виведення капіталу у країни з низьким рівнем оподаткування та у держави, відне-

сені до переліку офшорних зон;
санкційні ризики країни;
зниження рівня інвестиційної привабливості України;
зменшення рівня доходів населення;
активізація терористичної діяльності;
поширення недобросовісної конкуренції тощо.
Крім того, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, негативно впливає 

на показники економічного зростання, розмір та структуру валового внутрішнього 
продукту, структуру споживчого попиту, конкуренцію, доходи населення, рівень без-
робіття, легальні фінансові потоки, інші макроекономічні показники, репутацію дер-
жави,  органів державної влади, правоохоронної системи, фінансових установ тощо.

Мета та завдання реалізації Основних напрямів
Метою реалізації Основних напрямів є інституційне, законодавче, організаційне 

та практичне удосконалення системи запобігання та протидії легалізації (відмиван-
ню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансу-
ванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до міжнародних стан-
дартів та запровадження системи довгострокового планування у відповідній сфері.

Ключовими завданнями реалізації Основних напрямів є:
визначення пріоритетних напрямів державної політики у сфері запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансу-
ванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

приведення законодавства у зазначеній сфері у відповідність із стандартами FATF 
та стандартами, рівнозначними тим, які були прийняті ЄС;

запровадження нових механізмів перевірки базової інформації про структуру 
власності компаній та кінцевих бенефіціарних власників під час проведення держав-
ної реєстрації;

підвищення рівня наявності, якості та доступності до повної, точної та актуальної 
інформації, що стосується особи кінцевих бенефіціарних власників і природи та об-
сягу бенефіціарного  володіння (вигоди, інтересу, впливу);

мінімізація ризиків та загроз у зазначеній сфері;
своєчасне виявлення, арешт і конфіскація доходів, одержаних злочинним шля-

хом;
посилення заходів щодо запобігання вчиненню терористичних актів, терористич-

ній діяльності та розповсюдженню зброї масового знищення шляхом своєчасного 
виявлення та блокування джерел їх фінансування;

виконання Рекомендацій моніторингової місії Комітету експертів Ради Європи з 
оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) 
за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України;

запровадження комплексної адміністративної звітності у зазначеній сфері;
підвищення ефективності діяльності правоохоронної та судової системи у зазна-

ченій сфері;
удосконалення форм та методів державного регулювання і нагляду з питань фі-

нансового моніторингу та санкційної політики у такій сфері; 
впровадження та використання нових інформаційних технологій у зазначеній 

сфері;
розвиток партнерських стосунків між суб’єктами фінансового моніторингу дер-

жавного та приватного секторів, підвищення ефективності міжвідомчої координа-
ції та обміну інформацією;

поглиблення співпраці з іноземними партнерами та міжнародними організація-
ми з відповідних питань;

урахування особливостей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню роз-
повсюдження зброї масового знищення в умовах поширення гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Ключові напрями державної політики у сфері  
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та  
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Ключовими напрямами державної політики у сфері запобігання та протидії легалі-
зації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення є:

забезпечення ефективного функціонування та розвитку системи запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуван-
ню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема: 

- приведення зазначеної системи, зокрема національного законодавства у відпо-
відній сфері, у відповідність з документами Організації Об’єднаних Націй, міжнарод-
них конвенцій, ратифікованих Україною, стандартів Групи з розробки фінансових за-
ходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та стандартів, рівнозначних тим, які бу-
ли прийняті ЄС, рекомендацій Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів про-
тидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) за результатами 
оцінки цієї системи;

- впровадження та використання нових інформаційних технологій у зазначеній 
сфері, зокрема ефективне функціонування та розвиток єдиної інформаційної сис-
теми у цій сфері;

- своєчасне вилучення та арешт майна в інтересах досудового розслідування з 
відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї 
масового знищення;

- проведення національної оцінки ризиків з урахуванням міжнародного досвіду та 
показників комплексної адміністративної звітності у зазначеній сфері;

- посилення прозорості інформації про кінцевих бенефіціарних власників юри-
дичних осіб;

- правове врегулювання діяльності секторів віртуальних активів та посередниць-
ких послуг з купівлі-продажу нерухомого майна;

- удосконалення механізму забезпечення ефективного ризик-орієнтованого на-
гляду суб’єктами державного фінансового моніторингу за суб’єктами первинного фі-
нансового моніторингу та регулювання їх діяльності; 

- забезпечення оперативного формування переліку осіб, які пов’язані з прова-
дженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санк-
ції, та своєчасне доведення відповідної інформації до відома уповноважених осіб 
суб’єктів фінансового моніторингу;

- узагальнення інформації про поширені схеми відмивання коштів та фінансуван-
ня тероризму з урахуванням досвіду суб’єктів системи запобігання та протидії легалі-
зації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню терориз-
му та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення і компетентних орга-
нів іноземних держав, підготовка типологічних досліджень у відповідній сфері та до-
ведення їх до відома уповноважених осіб;

- удосконалення системи подання Держфінмоніторингу інформації про фінансові 
операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

забезпечення ефективного функціонування та сталого розвитку системи виявлен-
ня і досудового розслідування кримінальних правопорушень, судового проваджен-
ня у зазначеній сфері з метою забезпечення реалізації принципу невідворотності по-
карання за такі дії, зокрема:

- моніторинг фінансових операцій з метою виявлення фактів відмивання коштів, 
фінансування тероризму, посягань на територіальну цілісність і недоторканність 
України, насильницьку зміну чи повалення її конституційного ладу або на захоплен-
ня державної влади;

- своєчасне інформування Держфінмоніторингу та правоохоронних органів про 
підозрілі фінансові операції, про розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників 
та вжиття необхідних заходів на підставі ризик-орієнтованого підходу; 

- виявлення та припинення діяльності організованих злочинних груп і злочинних 
організацій, що здійснюють операції з легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, та фінансування тероризму;

- виявлення фактів приховування доходів чи маскування їх незаконного похо-
дження, визначення джерел їх походження, місцезнаходження та встановлення спо-
собів їх переміщення, напрямів використання (зокрема для провадження підприєм-
ницької, інвестиційної, іншої господарської та благодійної діяльності, здійснення роз-
рахункових і кредитних операцій), а також пошук, арешт і конфіскація таких доходів;

- ефективне використання компетентними органами, задіяними у системі запобі-
гання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищен-
ня, отриманої інформації про підозрілі фінансові операції, спрямоване на притягнен-
ня винних осіб до відповідальності та конфіскацію злочинних активів;

- вжиття комплексних заходів, спрямованих на позбавлення фінансування теро-
ристичних організацій, окремих терористів, а також позбавлення організацій, які бе-
руть участь у фінансуванні тероризму, доступу до фінансових ресурсів, можливостей 
переміщувати та використовувати кошти, зокрема у неприбутковому секторі;

- запобігання використанню суб’єктів господарювання, зокрема підприємств, ді-
яльність яких має ознаки фіктивності, правових утворень, некомерційних та благо-
дійних організацій у схемах відмивання коштів та фінансування тероризму;

- реалізація принципу невідворотності покарання та застосування у судовому по-
рядку ефективних та пропорційних санкцій, конфіскації доходів, одержаних злочин-
ним шляхом;

- виявлення представників незаконних збройних формувань, які діють на терито-
рії іноземних держав, та припинення їх фінансової діяльності в Україні, спрямованої 
на протиправне одержання доходів та їх легалізацію;

- виявлення операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, під час здійснення контролю за трансфертним ціноутворен-
ням; 

виявлення, припинення та розслідування фактів:
- - переміщення товарів, готівкових та безготівкових коштів, обігових грошово-

кредитних документів, інших валютних цінностей, культурних цінностей, дорогоцін-
них металів і дорогоцінного каміння та виробів з них, що можуть бути пов’язані з від-
миванням коштів та фінансуванням тероризму;

- - кримінальних правопорушень, пов’язаних із комп’ютерними системами і дани-
ми (кіберзлочинів), та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних вна-
слідок вчинення таких злочинів;

- - торгівлі людьми, незаконної торгівлі зброєю, наркотичними засобами, підак-
цизними товарами, дисками для лазерних систем зчитування, незаконної діяльності 
з організації або проведення азартних ігор, лотерей, використання інсайдерської ін-
формації, маніпулювання на фондовому ринку, кримінальних правопорушень про-
ти довкілля;

- - корупційних правопорушень, зокрема тих, що можуть бути пов’язані з відми-
ванням коштів та фінансуванням тероризму, а також запобігання вчиненню нових 
правопорушень та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних внаслідок їх вчинен-
ня;

- - протиправної діяльності «конвертаційних центрів» і підприємств з ознаками 
фіктивності, задіяних у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму;

- - надання представниками міжнародних терористичних організацій фінансової 
підтримки їх прихильникам на території України, зокрема за рахунок легалізованих 
доходів, одержаних злочинним шляхом;

- - контрабандних операцій, організації каналів нелегальної міграції, переміщен-
ня через митний кордон та транзиту територією України наркотичних засобів, психо-
тропних речовин, їх аналогів або прекурсорів з метою недопущення одержання зло-
чинним шляхом доходів;

- - незаконного перерахування коштів за кордон через офшорні зони, а  також 
проведення перевірок наявності реєстрації та діяльності іноземних контрагентів шля-
хом обміну інформацією з компетентними органами іноземних держав, використан-
ня міжнародних баз даних;

тісне національне та міжнародне співробітництво у зазначеній сфері, яке передба-
чає координацію дій учасників відповідної системи в Україні, іноземних та міжнарод-
них організацій, оперативний обмін інформацією, яка може бути використана право-
охоронними та судовими органами для ефективного розслідування, арешту та кон-
фіскації злочинних активів, і включає:

- участь України у міжнародних заходах запобігання та протидії під егідою Групи 
з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), ЄС, Ради Єв-
ропи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Світового банку, Між-
народного валютного фонду, в рамках заходів міжнародних організацій універсаль-
ного характеру, зокрема Організації Об’єднаних Націй та її відповідних департамен-
тів, підрозділів, комітетів, а також у робочих комітетах Егмонтської групи підрозді-
лів фінансової розвідки, підрозділів правоохоронних органів та фінансової розвід-
ки інших держав тощо;

- підготовку та укладення в установленому законом порядку міжнародних дого-
ворів, меморандумів про співробітництво з питань запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- обмін інформацією з компетентними органами іноземних держав та міжнарод-
ними організаціями з метою визначення методів, схем і механізмів відмивання ко-
штів та фінансування тероризму та документування відповідних правопорушень;

- співробітництво Держфінмоніторингу у зазначеній сфері з підрозділами фінан-
сової розвідки іноземних держав Егмонтської групи, зокрема обмін інформацією про 
підозрілі фінансові операції на основі взаємності;

забезпечення освітньої, просвітницької діяльності та наукового супроводження 
системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення з метою усвідомлення суб’єктами такої системи відповідних ри-
зиків у цій сфері, дотримання ними вимог законодавства та вжиття ефективних за-
ходів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення, а саме:

- проведення ефективних навчальних заходів, навчально-практичних семінарів та 
тренінгів;

- організація і проведення підвищення кваліфікації фахівців суб’єктів зазначеної 
системи;

- підготовка навчально-методичних матеріалів з відповідних питань;
- проведення наукових досліджень для вдосконалення правових та організаційних 

аспектів функціонування зазначеної системи;
забезпечення прозорості діяльності у зазначеній сфері, зокрема:
- висвітлення у засобах масової інформації актуальних питань і проблем, резуль-

татів вжитих заходів тощо;
- удосконалення механізмів інформаційної взаємодії між учасниками системи фі-

нансового моніторингу та забезпечення більш тісної співпраці з учасниками грома-
дянського суспільства;

- забезпечення доступу до публічної інформації у зазначеній сфері в порядку, ви-
значеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», зокрема шля-
хом оприлюднення інформації з питань фінансового моніторингу на офіційних веб-
сайтах суб’єктів державного фінансового моніторингу.

 Обсяг фінансових, матеріально-технічних,трудових ресурсів
Фінансування заходів, визначених цими Основними напрямами, здійснюється за 

рахунок та в межах коштів Державного бюджету України на відповідний рік, а також 
інших джерел, не заборонених законом.

Із планом заходів, затверджених розпорядженням уряду,  
можна ознайомитись на сайті «УК»

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-osnovnih-napryamiv-rozvitku-sistemi-zapobigannya-ta-protidiyi-435-120521
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
СПРАВА «ГУСЄВ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(CASE OF GUSEV v. UKRAINE)
(заява № 25531/12)

Стислий виклад рішення від 14 січня 2021 року
Внаслідок викрадення сина заявника у липні 1998 року та вимагання викупу у роз-

мірі 350 000 доларів США заявник звернувся до міліції. Працівники міліції мали намір 
заарештувати викрадачів під час передачі викупу, однак операція не вдалася, вони за-
брали гроші, втекли і згодом витратили їх. Через кілька днів після цих подій викрада-
чі звільнили сина заявника.

У 2002 році викрадачів затримали, а у квітні 2004 року Автозаводський районний суд 
м. Кременчука (далі — районний суд) визнав їх винними та обрав їм покарання у виді 
позбавлення волі на різні строки. Апеляційний суд Полтавської області (далі — апеля-
ційний суд) залишив вирок без змін.

Заявник звернувся до районного суду з цивільним позовом проти Міністерства вну-
трішніх справ України та Державного казначейства України, вимагаючи відшкодування 
шкоди, завданої йому внаслідок помилок, допущених працівниками міліції під час ор-
ганізації та проведення операції із затримання викрадачів, внаслідок чого вони втекли 
з його грошима. Позовні вимоги заявника декілька разів частково задовольнялись, у 
тому числі їх двічі задовольняв апеляційний суд. Згодом ці рішення скасовувалися, а 
справа направлялася на новий розгляд.

У листопаді 2010 року районний суд задовольнив позов заявника та присудив йому 
2 198 188,90 грн в якості відшкодування матеріальної шкоди і 150 000 грн в якості від-
шкодування моральної шкоди. Апеляційний суд підтримав фактологічні висновки ра-
йонного суду та послався на норми Цивільного кодексу України, вказав на неврахуван-
ня районним судом того, що особи, які заволоділи грошима заявника, були встановле-
ні, їхня неплатоспроможність доведена не була, і був відсутній причинно-наслідковий 
зв’язок між діями працівників міліції та шкодою, завданою злочинцями. Апеляційний 
суд дійшов висновку про безпідставне задоволення позову заявника та скасував рішен-
ня районного суду. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримі-
нальних справ (далі — ВССУ) залишив вказане рішення без змін.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скаржив-
ся за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
(далі — Конвенція) на надмірну тривалість та несправедливість цивільного проваджен-
ня у його справі. Також заявник скаржився за статтею 1 Першого протоколу до Конвен-
ції, що внаслідок відмови судів задовольнити його позов проти Міністерства внутрішніх 
справ України його майнові права були порушені.

Розглянувши скарги заявника за пунктом 1 статті 6 Конвенції, Європейський суд 
вказав на відсутність чітких підстав для зміни правової кваліфікації позову заявника 
апеляційним судом, який спочатку двічі задовольняв цей позов. Також Європейський 
суд звернув увагу на висновок, зроблений внаслідок цього не на користь заявника і без 
надання заявнику можливості подати відповідні докази та аргументи з огляду на змі-
ну правової кваліфікації, що є необґрунтованим та таким, що суперечать вимогам Кон-
венції стосовно справедливості цивільного провадження і принципу змагальності судо-
вого процесу. Європейський суд зазначив, що в ухвалі ВССУ це питання також не бу-
ло роз’яснене. З огляду на це Європейський суд дійшов висновку, що було порушено 
пункт 1 статті 6 Конвенції.

Щодо скарг заявника на тривалість провадження Європейський суд вказав, що у цій 
справі провадження тривало протягом шести років і чотирьох місяців. З огляду на кри-
терії, встановлені в практиці Європейського суду щодо цього питання, Європейський 
суд дійшов висновку, що зазначена тривалість провадження не була надмірною чи не-
обґрунтованою, особливо враховуючи, що справа розглядалася судами трьох інстан-
ції. Також Європейський суд зазначив, що хоча відповідне провадження було важли-
вим для заявника, він не посилався на жодну конкретну підставу, яка вимагала б від 
національних судів розглядати його справу з особливою терміновістю відносно інших 
справ. Європейський суд визнав скаргу явно необґрунтованою та відхилив її відповідно 
до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

Розглянувши скаргу заявника за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції Євро-
пейський суд вказав, що згідно з українським законодавством заявник має право звер-
нутися за переглядом його справи з огляду на висновок Європейського суду щодо не-
дотримання національними судами статті 6 Конвенції у його справі. Беручи це до уваги, 
Європейський суд вирішив, що немає необхідності розглядати скарги заявника за стат-
тею 1 Першого протоколу до Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятною скаргу за пунктом 1 статті 6 Конвенції на несправедли-

вість цивільного провадження, а скаргу за цим самим пунктом на тривалість прова-
дження — неприйнятною;

2. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з несправед-
ливістю цивільного провадження;

3. Постановляє, що немає необхідності окремо розглядати скаргу за статтею 1 Пер-
шого протоколу до Конвенції;

4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного від-

повідно до пункту 2 статті 44 Конвенції держава-відповідач повинна сплатити заявни-
ку такі суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за 
курсом на день здійснення платежу:

(i) 3 600 (три тисячі шістсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може 
нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii) 1 000 (одна тисяча) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нара-
ховуватися заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період неспла-
ти, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «КАДУРА ТА СМАЛІЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF KADURA AND SMALIY v. UKRAINE)

(заяви № 42753/14 та № 43860/14)
Стислий виклад рішення від 21 січня 2021 року

Щодо заявників у цій справі, перший з яких є учасником акції протесту «Автомайда-
ну», а другий його захисником, було розпочато два окремих кримінальних провадження. 
Перший заявник підозрювався у викраденні транспортного засобу, вчиненні масових за-
ворушень та нападі на працівників міліції під час акцій протесту на території, прилеглій до 
будівлі Адміністрації Президента України. Другий заявник підозрювався в образах і спро-
бі вдарити суддю Шевченківського районного суду м. Київ під час судового засідання. 

Заявники були затримані в різні дати та доставлені до ізолятора тимчасового три-
мання ГУМВС України у м. Києві (далі — Київський ІТТ) та згідно з їх твердженнями 
працівники міліції під час затримання жорстоко з ними поводилися, застосовуючи фі-
зичну силу та наручники, а також вилучили особисті речі, зокрема мобільний телефон 
другого заявника, який містив конфіденційну інформацію щодо справ його клієнтів. 

Після затримання у різний час заявників було доставлено до лікарні, де їх огляну-
ли лікарі, які зафіксували численні синці на тулубі, голові та кінцівках. Неодноразово 
в різні дати заявники зверталися до прокуратури міста Києва, Генеральної прокурату-
ри України зі скаргами на жорстоке поводження з ними працівників міліції під час за-
тримання, однак першому заявнику прокуратура відмовляла у порушенні кримінально-
го провадження. Щодо другого заявника було порушено кримінальне провадження за 
фактом стверджуваного жорстокого поводження, допитано свідків, отримано медичні 
довідки, встановлено підозрюваних осіб, але провадження щодо цих осіб було закрито 
у зв’язку з відсутністю доказів їхньої вини.  

06 грудня 2013 року Шевченківський районний суд та 11 грудня 2013 року Дніпров-
ський районний суд м. Києва обрали заявникам запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою у зв’язку з тим, що вони підозрювалися у вчиненні тяжкого злочину, що під-
озра була обґрунтована доказами та існувала небезпека їхнього переховування, впливу 
на свідків або перешкоджання розслідуванню. Ці ухвали були залишені без змін апеля-
ційним судом, і 06 лютого 2014 року Дніпровський районний суд м. Києва продовжив 
строк тримання другого заявника під вартою на подібних підставах. 

24 січня 2014 року Шевченківський районний суд закрив кримінальне провадження 
в частині щодо першого заявника та звільнив його з-під варти. 

26 лютого 2014 року кримінальне провадження щодо другого заявника було закри-
то у зв’язку з відсутністю у його діях складу злочину.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скаржи-
лися за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — 
Конвенція) на жорстоке поводження з ними працівників міліції під час затримання та не-
проведення ефективного розслідування у зв’язку з цим; за пунктами 1 та 3 статті 5 на не-
законне тримання їх під вартою з метою свавільної протидії акціям протесту «Автомай-
дан», незважаючи на відсутність обґрунтованої підозри та підстав, які виправдовували 
б таке тримання; перший заявник скаржився за пунктом 5 статті 5 Конвенції у зв’язку з 
відсутністю ефективного та забезпеченого правовою санкцією права на відшкодування 
у зв’язку з порушеннями його права на свободу; другий заявник посилався на статтю 18 
Конвенції у зв’язку з тим, що його затримання та тримання під вартою було зумовлено 
перешкоджанням його професійній діяльності щодо надання правової допомоги учас-
никам протесту «Автомайдан»; другий заявник скаржився за статтею 8 Конвенції на сва-
вільне втручання в його приватне життя у зв’язку з тим, що під час обшуку у нього вилу-
чили телефон і документи, які містили конфіденційну інформацію стосовно справ його 
клієнтів. Другий заявник також скаржився: (i) за статтями 3 та 13 Конвенції, що йому не 
було надано належну медичну допомогу під час тримання під вартою, а умови триман-
ня його під вартою у Київському СІЗО у певний період були нелюдськими та такими, що 
принижують гідність, і у зв’язку із цим не було ефективних засобів юридичного захисту; 
(ii) за статтями 8 та 34 Конвенції, що під час тримання його під вартою адміністрація Ки-

ївського СІЗО перешкоджала листуванню з його захисником, національними органами 
державної влади та Європейським судом; та (iii) за статтею 13 Конвенції, що він не мав 
ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку зі скаргами за пунктами 1 та 3 статті 
5 Конвенції. Заявники висували й інші скарги за статтями Конвенції.

Розглянувши скарги заявників за статтею 3 Конвенції та посилаючись на рішення у 
справі «Шморгунов та інші проти України» Європейський суд зазначив, що заявники не-
одноразово зверталися до державних органів зі скаргами на жорстоке поводження пра-
цівників міліції з ними, додаючи усі належні медичні докази, однак належного розслі-
дування цих подій проведено не було. І хоча державні органи провели низку слідчих дій 
щодо скарги другого заявника, встановили декількох підозрюваних, однак ефективного 
розслідування проведено не було з огляду на тривалі слідчі дії. Європейський суд кон-
статував порушення процесуального та матеріального аспектів статті 3 Конвенції.  

Щодо скарг першого заявника за статтею 5 Конвенції Європейський суд зазначив, 
що, оцінюючи ризики переховування та перешкоджання відправленню правосуддя, на-
ціональні суди обмежилися загальними формулюваннями та не довели врахування 
конкретних обставин справи заявника, не навели належних і достатніх підстав для три-
мання заявника під вартою після засідання 06 грудня 2013 року та констатував пору-
шення пункту 3 та 5 статті 5 Конвенції. Водночас, перший заявник не навів достатньо 
вагомих аргументів чи доказів, які б свідчили, що на момент обрання йому запобіжно-
го заходу у вигляді тримання під вартою було недостатньо доказів для доведення існу-
вання обґрунтованої підозри щодо нього, отже скаргу за пунктом 1 статті 5 Конвенції 
Європейський суд відхилив відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 
Конвенції, як явно необґрунтовану. 

Скарги другого заявника за пунктами 1 та 3 статті 5 та статтею 18 Конвенції визна-
ні Європейським судом неприйнятними та відхилені на підставі пункту 4 статті 35 Кон-
венції у зв’язку з невичерпанням національних засобів юридичного захисту відповідно 
до пункту 1 статті 35 Конвенції.

Розглянувши скаргу другого заявника щодо обшуку і вилучення у нього телефону і 
документів, які містили, як він стверджував, конфіденційну інформацію стосовно справ 
його клієнтів, Європейський суд зазначив, що на момент затримання другий заявник 
представляв законні інтереси одного зі своїх клієнтів, його речі підпадали під дію адво-
катської таємниці, а отже не мали бути вилучені органами державної влади, та конста-
тував порушення статті 8 Конвенції

Розглянувши окремі скарги другого заявника за статтями 3 та 13, 5 та 13, 8 та 34  
Конвенції, беручи до уваги всі наявні у нього матеріали та з огляду на належність скарг 
до сфери його компетенції, Європейський суд зауважив, що вони не виявляють жод-
них ознак порушення Конвенції, та визнав їх неприйнятними відповідно до підпунк-
ту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції як явно необґрунтовані, і відхилив на підставі пунк-
ту 4 статті 35 Конвенції. 

Щодо інших скарг заявників, Європейський суд з огляду на факти справи, дово-
ди сторін і висновки за різними статтями Конвенції, вважає, що він розглянув основні 
юридичні питання, порушені у цій справі, і немає потреби у винесенні окремого рішен-
ня щодо прийнятності та суті інших скарг. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує прийнятними такі скарги:
(а) скарги заявників за статтею 3 Конвенції на жорстоке поводження працівників мі-

ліції та відсутність ефективного розслідування у зв’язку з цим;
(b) скарги пана В. Кадури за пунктами 3 та 5 статті 5 Конвенції;
(c) скаргу пана В. Смалія за статтею 8 Конвенції на його особистий обшук та вилу-

чення його телефону і документів;
3. Постановляє, що немає необхідності виносити окреме рішення щодо прийнят-

ності та суті скарги пана В. Кадури за статтею 1 Першого протоколу Конвенції та скарг 
пана В. Смалія за статтею 8 Конвенції щодо умов тримання під вартою у Київському  
СІЗО та за статтею 13 Конвенції у поєднанні зі статтею 3, пунктами 1 та 3 статті 5 та 
статтею 8 Конвенції;

4. Оголошує решту скарг неприйнятними.
5. Постановляє, що було порушено процесуальний та матеріальний аспекти статті 3 

Конвенції щодо пана В. Кадури;
6. Постановляє, що було порушено процесуальний та матеріальний аспекти статті 3 

Конвенції  щодо пана В. Смалія;
7. Постановляє, що було порушено пункт 3 статті 5 Конвенції щодо пана В. Кадури;
8. Постановляє, що немає необхідності розглядати скаргу пана В. Кадури за пунк-

том 5 статті 5 Конвенції;
9. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції щодо пана В. Смалія у зв’язку 

з його обшуком і вилученням його телефону та документів;
10. Постановляє, що:
(d) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного від-

повідно до пункту 2 статті 44 Конвенції держава-відповідач повинна сплатити заявни-
кам такі суми; які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача 
за курсом на день здійснення платежу:

(i) по 13 200 (тринадцять тисяч двісті) євро та додатково суму будь-якого податку, 
що може нараховуватись, кожному заявнику в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii) 3 500 (три тисячі п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може 
нараховуватись заявнику, пану В. Кадурі, в якості компенсації судових та інших витрат, 
понесених під час провадження у Суді, ця сума має бути сплачена безпосередньо на 
банківський рахунок, вказаний паном М. Тарахкалом;

(iii) 3 500 (три тисячі п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що мо-
же нараховуватись заявнику, пану В. Смалію, в якості компенсації судових та інших ви-
трат, понесених під час провадження у Суді, ця сума має бути сплачена безпосередньо 
на банківський рахунок, вказаний пані О. Преображенською;

(e) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період неспла-
ти, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

11. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції». 

СПРАВА «ДУБОВЦЕВ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF DUBOVTSEV AND OTHERS v. UKRAINE)

(заява № 21429/14 та 9 інших заяв)
Стислий виклад рішення від 21 січня 2021 року

26 січня 2014 року чотирнадцятьох заявників затримали у м. Дніпро у зв’язку з учас-
тю в акції протесту Євромайдану.

У той же день працівники міліції доставили заявників до Бабушкінського та Кіров-
ського районних відділів міліції та повідомили про підозру у вчиненні ними масових за-
ворушень. Підозра ґрунтувалась на показаннях працівників міліції, які були допитані як 
свідки та брали участь у затриманні заявників. У повідомленнях про підозру містились 
аналогічні формулювання.

Наступного дня Бабушкінський районний суд м. Дніпра (далі — районний суд) об-
рав заявникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк шістдесят днів 
на підставах підозри у вчиненні тяжкого злочину, що підтверджувалося рапортами пра-
цівників міліції, «показаннями свідків» та «іншими матеріалами». Також було зазначе-
но, що існувала загроза переховування заявників, перешкоджання відправленню пра-
восуддя та потворного вчинення злочину без наведення жодних деталей.

У різні дати в період з 31 січня до 12 лютого 2014 року районний суд та Апеляцій-
ний суд Дніпропетровської області ухвалили рішення про звільнення заявників з-під 
варти. Деякі заявники були поміщені під домашній арешт, тоді як інші були звільнені 
після надання особистого зобов’язання з’являтися за викликом слідчого. Згодом кри-
мінальні провадження щодо заявників були закриті за відсутності події кримінально-
го правопорушення.

Одинадцять заявників звернулись до районного суду із цивільними позовами про 
відшкодування моральної шкоди, якої вони зазнали у зв’язку із незаконним притягнен-
ням до відповідальності та триманням під вартою, який частково їх задовольнив. Су-
ди апеляційної та касаційної інстанції залишили ці рішення без змін. Частині заявни-
ків присуджені суми були виплачені у 2016 році. Питання щодо виплати решті заявни-
кам «розглядалося».

За клопотаннями деяких заявників Дніпропетровська обласна прокуратура поруши-
ла кримінальні провадження щодо двох суддів районного суду, причетних до прова-
джень щодо осіб, які брали участь у демонстрації. Одному судді районного суду бу-
ло пред’явлено обвинувачення, а іншого повідомлено про підозру у вчиненні злочи-
нів. Згодом в рамках дисциплінарних проваджень суддів районного суду було звіль-
нено за порушення присяги.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-
жилися за пунктом 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі — Конвенція), що тримання їх під вартою було свавільним та незаконним.

Скарги заявників у заявах № 21424/14, № 32024/14, № 32161/14, № 33729/14,  
№ 42200/14, № 51084/14 та пана Л. Бабіна у заяві № 21429/14 були визнані Європейським 
судом неприйнятними на підставі пунктів 1 та 4 статті 35 Конвенції з огляду на те, що во-
ни втратили статус потерпілих у зв’язку з їхніми скаргами за пунктом 1 статті 5 Конвенції.

Розглянувши скарги решти заявників, Європейський суд зазначив, що в ухвалах 
про обрання заявникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою наводилися 
тільки частини повідомлень про підозру і у них не було вказано жодних інших причин, 
чому підозра вважалася достатньо обґрунтованою доказами, окрім посилання на «по-
казання невстановлених свідків» та не уточнені «інші матеріали».

Європейський суд зауважив, що районний суд розглянув питання про тримання за-
явників під вартою у стислій формі, не проводячи ретельної, об’єктивної та індивіду-
альної оцінки їхніх справ.

З огляду на зазначене Європейський суд дійшов висновку, що національні органи 
влади не навели достатнього обґрунтування та доказів для виправдання тримання за-
явників під вартою, яке можна вважати свавільним, та констатував порушення пунк-
ту 1 статті 5 Конвенції.

Посилаючись на інші рішення, пов’язані з Майданом, Європейський суд зазначив, 
що встановлені у цій справі порушення щодо скарг, які були визнані прийнятними, вка-
зують на існування цілеспрямованої стратегії органів державної влади або їхніх струк-
тур щодо запобігання та припинення акцій протесту.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує прийнятними скарги за пунктом 1 статті 5 Конвенції щодо незакон-

ності та свавільності тримання під вартою пана В. Дубовцева, пана К. Орбеладзе, па-
на О. Циганова, пана В. Шебанова та пана О. Берези (заяви № 21429/14, № 32778/14,  
№ 33719/14 та № 42204/14), а решту скарг у заявах — неприйнятними;

3. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції у зв’язку з триманням 
під вартою пана В. Дубовцева, пана К. Орбеладзе, пана О. Циганова, пана В. Шебанова 
та пана О. Берези (заяви № 21429/14, № 32778/14, № 33719/14 та № 42204/14) протя-
гом періодів, зазначених у пункті 77;

4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного від-

повідно до пункту 2 статті 44 Конвенції держава-відповідач повинна сплатити пану  
К. Орбеладзе, пану О. Циганову, та пану В. Шебанову (заяви № 21429/14, № 32778/14 та 
№ 33719/14) по 1 200 (одна тисяча двісті) євро кожному та додатково суму будь-якого 
податку, що може нараховуватися, в якості відшкодування моральної шкоди, ця сума 
має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день 
здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період неспла-
ти, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

5.  Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «БОРИСОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF BORISOV v. UKRAINE)

(Заява № 2371/11)
Стислий виклад рішення від 04 березня 2021 року

У 2001 році заявник придбав гараж у м. Одеса та реконструював його під магазин 
автомобільного обладнання. У 2003 році двоє сусідів ініціювали цивільне проваджен-
ня, вимагаючи визнати недійсним свідоцтво про право власності заявника на гараж і 
знести його, стверджуючи, що реконструкція була незаконною, призвела до погіршен-
ня їхніх житлових умов, що порушувало їхні майнові права.

У березні 2005 року Приморський районний суд м. Одеси (далі — суд першої інстан-
ції) визнав недійсним договір купівлі-продаж гаража та ухвалив рішення про його зне-
сення. У червні 2005 року Апеляційний суд Одеської області залишив без змін рішення 
суду першої інстанції, воно набрало законної сили і підлягало виконанню. 

Того ж місяця заявник звернувся до Верховного Суду України та до державних ви-
конавців з проханням зупинити виконання рішення суду на період розгляду його каса-
ційної скарги. У липні 2005 року державні виконавці завершили знесення реконструйо-
ваного гаража та закінчили виконавче провадження. 

У жовтні 2005 року Верховний Суд України ухвалив зупинити виконання рішення, 
а у вересні 2006 року задовольнив касаційну скаргу заявника скасувавши рішення су-
дів нижчих інстанцій, як необґрунтовані та направив справу на новий розгляд до су-
ду першої інстанції.

Заявник подав позов проти двох сусідів, вимагаючи відшкодувати шкоду, якої він 
зазнав внаслідок знесення його нерухомого майна. Позов було об’єднано з триваючим 
провадженням. У грудні 2009 року суд першої інстанції відмовив у задоволені позовів 
сусідів і заявника, встановивши, що сусіди не мали права оскаржувати дійсність свідо-
цтва про право власності заявника на гараж, а також у зв’язку із закінченням строку 
позовної давності. Крім того, суд першої інстанції встановив, що заявник провів рекон-
струкцію гаража відповідно до вимог законодавства та на підставі всіх необхідних ад-
міністративних дозволів, однак підстави для задоволення його вимоги про відшкоду-
вання були відсутні, оскільки сусіди не могли нести відповідальність за реалізацію сво-
го законного права на звернення до суду. Апеляційний суд та Верховний Суд України 
залишили рішення суду першої інстанції без змін. 

Заявник звертався до національних органів влади зі скаргами, вимагаючи поруши-
ти кримінальну справу та дисциплінарне провадження щодо судді суду першої інстан-
ції, який ухвалив рішення про знесення його нерухомого майна, однак вони були зали-
шені без задоволення.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод (далі — Конвенція) і статтею 13 Конвенції на порушення його май-
нових прав внаслідок безпідставного знесення органами державної влади нерухомо-
го майна та на відсутність у його розпорядженні ефективного засобу юридичного за-
хисту у зв’язку з цим; за пунктом 1 статті 6 Конвенції на надмірну тривалість цивіль-
ного провадження. 

Розглянувши скаргу заявника Європейський суд зауважив, що у цій справі не до-
ведено існування жодного ефективного засобу юридичного захисту, яким заявник міг 
скористатися, а також встановив, що у цій справі не було забезпечено справедливого 
балансу між захистом майна заявника та вимогами загального інтересу і констатував 
порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

Стосовно скарги заявника за статтею 13 Конвенції Європейський суд врахувавши 
свої висновки за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції, постановив, що немає не-
обхідності окремо розглядати цю скаргу.

Також Європейський суд дійшов висновку, що тривалість цивільного провадження 
у цій справі була надмірною, не відповідала вимозі «розумного строку» і констатував 
порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.  

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
« 1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено статтю 1 Першого протоколу до Конвенції;
3. Постановляє, що немає необхідності розглядати скаргу за статтею 13 Конвенції;
4. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції;
5. Постановляє, що в частині щодо відшкодування матеріальної шкоди внаслідок 

встановленого порушення питання справедливої сатисфакції не готове для вирішення, 
а тому:

(a) відкладає розгляд цього питання;
(b) закликає Уряд і заявника упродовж трьох місяців з дати повідомлення про це рі-

шення надати свої письмові зауваження з цього питання та, зокрема, повідомити Суд 
про будь-яку угоду, якої вони можуть досягти;

(c) відкладає подальший розгляд цього питання та делегує Голові комітету повнова-
ження вирішити його за необхідності;

6. Постановляє, що:
(d) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику такі су-

ми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом 
на день здійснення платежу:

(i) 3 300 (три тисячі триста) євро та додатково суму будь-якого податку, що може на-
раховуватися, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii) 700 (сімсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховува-
тись заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат, ця сума має бути сплаче-
на на банківський рахунок пані О. Єнакієвої;

(e) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період неспла-
ти, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції».

СПРАВА «КАЦЮК ТА КАМЕНЕЦЬКА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE KATSYUK AND KAMENETSKA v. UKRAINE)

(заяви № 7869/20 та № 14942/20)
Стислий виклад рішення від 11 березня 2021 року

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-
жилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість цивільних проваджень та 
відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту. 

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до його прак-
тики Європейський суд дійшов висновку, що тривалість судового розгляду у цих спра-
вах була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку», а у заявників не було 
ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами, і констатував по-
рушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує скарги прийнятними;
3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 

Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю цивільного провадження;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику суму, за-

значену у таблиці в додатку, яка має бути конвертована в національну валюту держави-
відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період неспла-
ти, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
СПРАВА «УДОВЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»

(CASE OF UDOVENKO v. UKRAINE)
(Заява № 33040/08)

Стислий виклад рішення від 11 березня 2021 року
З лютого 2008 року заявник відбував покарання у Бердичівській виправній коло-

нії № 70 у Житомирській області (далі — виправна колонія). Адміністрація виправної 
колонії вилучила у заявника близько тисячі сторінок документів, пов’язаних з його 
кримінальною справою, у зв’язку з обмеженням дозволеної кількості зберігання при 
собі та долучила до його особової справи. Заявнику було повідомлено, що він мати-
ме доступ до документів для подання їх до Європейського суду з прав людини (далі 
— Європейський суд) за своєю заявою. Згодом адміністрація виправної колонії по-
вернула заявнику деякі документи. 

Матері заявника, яка була його офіційним представником, неодноразово відмов-
ляли в отриманні документів з його особової справи. За її скаргами до прокуратури 
Житомирської області (далі — прокуратура) їй було відмовлено у порушенні кримі-
нальної справи за фактом перевищення службових повноважень посадовими осо-
бами виправної колонії, причетних до вилучення документів заявника або організа-
ції його доступу до них.

На неодноразові звернення заявника, його захисника та матері до начальника ви-
правної колонії із заявою про надання дозволу заявнику на побачення зі своїм за-
хисником наодинці, їм дозволили бачитися лише в кімнаті короткострокових поба-
чень, де вони могли спілкуватися через переговорний пристрій. Захисник відмовив-
ся «за таких умов виконувати роботу» і припинив представляти інтереси заявника у 
Європейському суді. На скаргу матері заявника, що адміністрація виправної колонії 
не дозволила заявнику передати їй документи для обґрунтування його заяви до Єв-
ропейського суду та поспілкуватися заявнику зі своїм захисником наодинці і пере-
дати йому документи, прокуратура відповіла про відсутність підстав для прокурор-
ського реагування.

За твердженнями заявника через його конфлікт з адміністрацією виправної коло-
нії у зв’язку з його заявою до Європейського суду на нього було накладено низку дис-
циплінарних стягнень, у тому числі поміщення до карцера.

До Європейського суду заявник скаржився за статтею 34 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на перешкоджання у 
2008-2009 роках адміністрацією виправної колонії здійсненню його права на подання 
індивідуальної заяви до Європейського суду, зокрема: незабезпечення умов, які б га-
рантували конфіденційність його спілкування зі своїм захисником; ненадання дозво-
лу на обмін документами із захисником та його матір’ю; вилучення у нього докумен-
тів після прибуття до виправної колонії у лютому 2008 року та обмеження доступу до 
них; накладення на нього дисциплінарних стягнень.

Розглянувши скарги заявника, Європейський суд дійшов висновку, що заявник та 
його захисник мали обґрунтовані підстави вважати, що їхню розмову в кімнаті для 
короткострокових побачень зі скляною перегородкою, де вони могли спілкуватися 
лише через переговорний пристрій, прослуховуватимуть. Крім того, національним 
законодавством заборонялося передання документів засудженим та засудженими 
під час короткострокових або тривалих побачень, навіть їхнім захисникам. У зв’язку 
з цим спроби захисника та матері заявника отримати у адміністрації виправної ко-
лонії доступ до документів, хоча б для здійснення їх копіювання від руки, були безу-
спішними. З огляду на зазначене Європейський суд дійшов висновку, що адміністра-
ція виправної колонії створила серйозні необґрунтовані перешкоди, які заважали за-
явнику підготувати свою заяву до Європейського суду, що надзвичайно ускладнило, 
якщо не унеможливило, подання заявником заяви до Європейського суду і тим са-
мим перешкодило реалізації його права за статтею 34 Конвенції.

Щодо скарги заявника на накладення на нього адміністрацією виправної колонії 
дисциплінарних стягнень Європейський суд зазначив, що заявник не надав жодної 
фактологічної інформації про існування якого-небудь зв’язку між поданням заяви та 
накладенням на нього дисциплінарних стягнень.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
« 1. Постановляє, що держава-відповідач не дотрималася своїх зобов’язань за 

статтею 34 Конвенції у зв’язку із сукупним впливом незабезпечення органами дер-
жавної влади конфіденційності у спілкуванні заявника та його захисника, а також у 
зв’язку з ненаданням матері заявника, його представнику, доступу до документів, які 
заявник бажав подати до Суду;

2. Відхиляє решту скарг заявника за статтею 34 Конвенції;
3. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 1 200 

(одна тисячу двісті) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нарахо-
вуватися, в якості відшкодування моральної шкоди; ця сума має бути конвертова-
на в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції».

СПРАВА «ОСАДЧА ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF OSADCHA AND OTHERS v. UKRAINE)

(заява № 55896/10 та 6 інших заяв)
Стислий виклад рішення від 11 березня 2021 року

У цій справі родичі заявників загинули у дорожньо-транспортних пригодах. Заяв-
никам відмовляли у порушенні кримінальних справ, неодноразово закривали та від-
новлювали кримінальні провадження, повертали на додаткове розслідування внаслі-
док невжиття слідчими необхідних заходів.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-
жилися за статтею 2, пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод (далі — Конвенція), що розслідування насильницьких 
смертей їхніх родичів було неефективним. Заявниця у заяві № 55896/10 також скар-
жилася за статтею 14 Конвенції, що вона була піддана органами досудового слідства 
дискримінації у зв’язку з її скрутним матеріальним становищем.

Європейський суд вирішив, що зазначені скарги мають розглядатися за статтею 
2 Конвенції.

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд наголосив, що на попередніх 
стадіях розслідування у цих справах існували суттєві недоліки і з наявної інформа-
ції не вбачається, що після порушення кримінальних справ здійснювалося належ-
ним чином організоване розслідування, розслідування характеризувалося неоднора-
зовим закриттям та відновленням внаслідок невжиття слідчими достатніх заходів, а 
також поступовим псуванням доказів.

Також Європейський суд зазначив, що неспроможність органів досудового слід-
ства своєчасно вжити необхідні заходи підірвала їхню здатність встановити обстави-
ни, пов’язані зі смертями родичів заявників, та осіб, якщо такі були, які мали поне-
сти відповідальність.

Посилаючись на свою попередню практику у справах проти України, Європей-
ський суд дійшов висновку, що проведені у цих справах розслідування не відповіда-
ли критерію ефективності та констатував порушення процесуального аспекту стат-
ті 2 Конвенції.

Щодо скарг заявниці у заяві № 55896/10 Європейський суд вказав, що у контек-
сті всіх наявних документів та з огляду на належність оскаржуваних питань до сфе-
ри його компетенції ці скарги або не відповідають критеріям прийнятності, передба-
ченим статтями 34 та 35 Конвенції, або не виявляють жодних ознак порушення прав 
і свобод, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї. Європейський суд відхи-
лив цю частину заяви № 55896/10 на підставі пункту 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує неприйнятною скаргу за статтею 14 Конвенції у заяві № 55896/10, а 

решту скарг у заявах — прийнятними;
3. Постановляє, що було порушено процесуальний аспект статті 2 Конвенції у 

зв’язку зі скаргами на неефективне розслідування смертей родичів заявників;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені у таблиці в додатку, які мають бути конвертовані в національну валюту 
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

5. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «ТУРДІХОЯЄВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF TURDIKHOJAEV v. UKRAINE)

(Заява № 72510/12)
Стислий виклад рішення від 18 березня 2021 року

19 червня 2012 року заявника було затримано в аеропорту «Бориспіль» у м. Ки-
їв та поміщено під варту внаслідок оголошення його у міжнародний розшук органа-
ми влади Республіки Узбекистан. 26 червня 2012 заявника було переведено до Київ-
ського слідчого ізолятора (далі — Київський СІЗО).

У липні 2012 року Республіка Узбекистан направила до Генеральної прокурату-
ри України (далі — ГПУ) запит щодо видачі заявника. Шевченківський районний суд 
міста Києва продовжував строк тримання заявника під вартою до його видачі. Апе-

ляційний суд міста Києва залишав ухвали суду першої інстанції без змін, ігноруючи 
клопотання заявника про припинення тримання його у металевій клітці під час су-
дових засідань.

У грудні 2012 року Державна міграційна служба України відмовила заявнику у за-
доволенні заяви про надання йому статусу біженця, яку він подав у червні 2012 року. 

16 травня 2013 року Посольство Швеції надіслало ГПУ копію рішення про надання 
заявнику статусу біженця у Швеції. Апеляційний суд міста Києва скасував постанову 
ГПУ про видачу особи, і ГПУ винесла постанову про відмову у видачі. 07 червня 2013 
року заявника було звільнено.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (да-
лі — Конвенція) на неналежні умови тримання під вартою у Київському СІЗО та помі-
щення його до металевої клітки під час судових засідань; за пунктом 1 статті 5 Кон-
венції на незаконне продовження тримання його під вартою і за пунктом 5 статті 5 
Конвенції на відсутність у нього забезпеченого правовою санкцією права на відшко-
дування у зв’язку з цим.

Розглянувши скарги заявника за статтею 3 Конвенції, Європейський суд зазначив, 
що Урядом України не було спростовано презумпцію порушення статті 3 Конвенції у 
зв’язку з браком особистого простору під час перебування заявника у камерах Київ-
ського СІЗО, де заявник мав у своєму розпорядженні менше 2 кв. м особистого про-
стору. Отже, Європейський суд констатував порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з 
умовами тримання заявника під вартою у період з 26 червня 2012 року до 07 червня 
2013 року. Крім того, Європейський суд, посилаючись на свою попередню практику 
у справах проти України, а також через відсутність доказів наявності у залі судового 
засідання реальної загрози безпеці, яка б вимагала застосування такого заходу, кон-
статував порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з поміщенням заявника до металевої 
клітки під час засідань в Апеляційному суді міста Києва.

Щодо скарги заявника за пунктом 1 статті 5 Конвенції Європейський суд заува-
жив, що як тільки українські органи влади були належним чином повідомлені про на-
дання заявнику статусу біженця у Швеції, тримання його під вартою в Україні біль-
ше не могло бути виправданим. Європейський суд дійшов висновку, що оскільки ГПУ 
отримала остаточне підтвердження надання заявнику статусу біженця у Швеції що-
найпізніше 16 травня 2013 року, подальше тримання заявника під вартою до 07 черв-
ня 2013 року було порушенням пункту 1 статті 5 Конвенції.

Стосовно скарги заявника на відсутність у нього забезпеченого правовою санкці-
єю права на відшкодування Європейський суд зазначив, що розглядав це питання у 
багатьох інших справах проти України та не вбачає підстав для іншого висновку у цій 
справі, і констатував порушення пункту 5 статті 5 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги за статтею 3 Конвенції щодо умов тримання за-

явника під вартою та поміщення його до металевої клітки під час засідань в Апеля-
ційному суді міста Києва та за пунктами 1 та 5 статті 5 Конвенції, а решту скарг у за-
яві — неприйнятними;

2. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з умовами три-
мання заявника під вартою у період з 26 червня 2012 року до 07 червня 2013 року;

3. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з поміщенням за-
явника до металевої клітки під час засідань в Апеляційному суді міста Києва;

4. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції у зв’язку з триман-
ням заявника під вартою у період з 16 травня до 07 червня 2013 року;

5. Постановляє, що було порушено пункт 5 статті 5 Конвенції;
6. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 9 000 

(дев’ять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховувати-
ся, в якості відшкодування моральної шкоди;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції».

СПРАВА «ЮХИМОВИЧ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF YUKHYMOVYCH v. UKRAINE)

(заява № 11464/12)
Стислий виклад рішення від 17 грудня 2020 року

Заявник є батьком чоловіка, який у березні 1999 року помер від вогнепальних по-
ранень під час проведення працівниками міліції заходів із затримання стверджува-
них вимагачів. Кримінальна справа за фактом перевищення влади працівниками мі-
ліції, що спричинило тяжкі наслідки, була порушена прокуратурою Львівської облас-
ті в кінці березня 1999 року.

З 2001 до 2008 років справу передавали для організації досудового розслідування 
до прокуратури Закарпатської області, прокуратури Івано-Франківської області, а та-
кож до районних прокуратур Львівської та Івано-Франківської областей.

Прокуратури неодноразово виносили постанови про закриття кримінальної спра-
ви, які пізніше скасовувались національними судами у зв’язку із розбіжностями у до-
казах стосовно наявності у сина заявника пістолета на момент здійснення пострілів 
працівниками міліції, неможливістю встановлення всіх обставин справи, необхідніс-
тю проведення додаткових слідчих дій та судових експертиз, у зв’язку із наявністю 
процесуальних недоліків розслідування, невідповідністю у показаннях свідків тощо.

Станом на 13 березня 2018 року провадження ще тривало.
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-

жився за статтею 2, пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на вбивство його сина представ-
никами держави, а також на непроведення органами державної влади ефективного 
розслідування обставин його смерті.

Європейський суд дійшов висновку, що відповідні скарги мають розглядатися за 
статтею 2 Конвенції.

Розглядаючи скаргу щодо проведення неефективного розслідування обставин 
смерті сина заявника, Європейський суд зазначив, що тривалість розслідування, яка 
становить більше дев’ятнадцяти років, та неспроможність слідчих органів пояснити 
ключове питання розслідування, чи становив син заявника загрозу, яка могла б ви-
правдати застосування сили, дають підстави дійти висновку, що було порушено про-
цесуальний аспект статті 2 Конвенції.

Європейський суд вказав, що відсутність будь-яких документів щодо планування 
заходів міліції із затримання підозрюваних, суперечності у наявних матеріалах сто-
совно мети заходу та розбіжності у доказах стосовно наявності у сина заявника піс-
толета не дають Європейському суду можливості дійти висновку, що заходи із за-
тримання були сплановані та проведені таким чином, щоб мінімізувати, наскільки це 
можливо, застосування сили зі смертельним наслідком та будь-який ризик для жит-
тя сина заявника. Оскільки не було доведено, що сила, яку застосували працівники 
міліції, була виправданою, не виходила за межі того, що було абсолютно необхід-
ним, і була суворо пропорційною досягненню однієї або декількох цілей, передбаче-
них пунктом 2 статті 2 Конвенції, Європейський суд констатував порушення матері-
ального аспекту статті 2 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено процесуальний аспект статті 2 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушено матеріальний аспект статті 2 Конвенції;
4. Постановляє одноголосно, що:
(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного 

відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції держава-відповідач повинна сплатити за-
явнику такі суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відпо-
відача за курсом на день здійснення платежу:

(i) 39 000 (тридцять дев’ять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що 
може нараховуватися, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii) 70 (сімдесят) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нарахову-
ватися заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «КОЧУРА ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF KOCHURA AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 43534/19 та 4 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 11 березня 2021 року

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-
жилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість кримінальних про-
ваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридич-
ного захисту.

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до його прак-
тики Європейський суд дійшов висновку, що тривалість кримінальних проваджень у 
цих справах була надмірною та не відповідала вимозі «розумного строку». Також у 
заявників не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скарга-
ми. Європейський суд констатував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;

3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 
Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінальних проваджень;

4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну ва-
люту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.».

СПРАВА «ДЕМБО ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF DEMBO AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 2778/18 та 46 інших)
Стислий виклад рішення від 11 березня 2021 року

На момент подання заяв до Європейського суду з прав людини (далі — Європей-
ський суд) заявники відбували покарання у виді довічного позбавлення волі в різних 
установах виконання покарань.

До Європейського суду заявники скаржилися за статтею 3 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на їхнє покарання у виді 
довічного позбавлення волі без перспективи звільнення.

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд зауважив, що Конвенція не за-
бороняє застосування покарання у виді довічного позбавлення волі до осіб, яких бу-
ло визнано винними у вчиненні особливо тяжких злочинів, наприклад, умисному 
вбивстві. Однак, для того, щоб таке покарання відповідало вимогам статті 3 Конвен-
ції, воно має бути dejure та defacto скоротним, що означає як наявність у засуджено-
го перспективи звільнення, так і можливість перегляду вироку. 

Посилаючись на свою попередню практику, зокрема рішення у справі «Петухов 
проти України (№2)», Європейський суд зазначив, що не вбачає жодних фактів або 
аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та су-
ті скарг заявників, та констатував порушення статті 3 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що вони свідчать про порушення статті 3 Конвенції;
4. Постановляє, що встановлення порушення само по собі становить справедли-

ву сатисфакцію.».

СПРАВА «БЕРЕЗА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF BEREZA v. UKRAINE)

(заява № 67800/12)
Стислий виклад рішення від 04 березня 2021 року

У лютому 2011 року слідчий двічі направляв повістки на адресу відкритого акці-
онерного товариства «Запорізький абразивний комбінат» (далі — комбінат), відпо-
відно до яких заявника, на той час голову правління, викликали на допит як свідка у 
справі за його заявою про крадіжку на комбінаті. Згідно із твердженнями заявника 
першу повістку він не отримував, а за другою не міг би з’явитися на допит у призна-
чену дату, оскільки у цей час перебував у відрядженні.

07 квітня 2011 року слідчий виніс постанову про примусовий привід заявника на 
допит як свідка, оскільки він неодноразово без поважних причин не з’являвся на до-
пит. Наступного дня працівники підрозділу міліції спеціального призначення здійсни-
ли примусовий привід заявника до відділу міліції для допиту, який тривав близько 
двох годин та під час якого заявнику поставили загальні питання щодо роботи ком-
бінату та вчиненої крадіжки.

У грудні 2011 року Шевченківський районний суд м. Запоріжжя залишив без за-
доволення скаргу заявника на постанову слідчого від 07 квітня 2011 року. Суди апе-
ляційної та касаційної інстанції залишили цю постанову без змін.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за статтею 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (да-
лі — Конвенція), що його примусовий привід до відділу міліції для допиту 08 квітня 
2011 року був незаконним і виправданим.

Розглянувши скарги заявника, Європейський суд вказав, що органи державної 
влади не докладали зусиль для повідомлення заявника про виклик до слідчого для 
проведення допиту або що слідство мало нагальну потребу допитати заявника. 

Європейський суд дійшов висновку, що позбавлення заявника свободи на дві з 
половиною години 08 квітня 2011 року не було виправданим за другим аспектом під-
пункту «b» пункту 1 статті 5 Конвенції. З огляду на це Європейський суд дійшов ви-
сновку, що було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції у зв’язку із здійсненням приво-
ду заявника 08 квітня 2011 року.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції у зв’язку зі здійснен-

ням приводу заявника 08 квітня 2011 року;
3. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 1 000 

(одну тисячу) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватися, 
в якості відшкодування моральної шкоди;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «Микола Олександрович ТРЮХАН проти України»
(Mykola Oleksandrovych TRYUKHAN against Ukraine)

(Заява № 43873/19)
Стислий виклад рішення від 11 березня 2021 року

Заявник звернувся до Європейського суду з прав людини (далі — Європейський 
суд) зі скаргами за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість криміналь-
них проваджень та відсутність в національному законодавстві ефективних засобів 
юридичного захисту у зв’язку з цим. Також заявник скаржився за статтею 2 протоко-
лу № 4 до Конвенції на надмірно тривале застосування до нього підписки про невиїзд.

Європейський суд отримав підписані сторонами декларації щодо дружнього вре-
гулювання спору, згідно з якими заявник погодився відмовитися від будь-яких по-
дальших скарг проти України щодо фактів, які призвели до подання цієї заяви, в об-
мін на зобов’язання Уряду сплатити суму, вказану в таблиці у додатку до рішення.

Взявши до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання, Європей-
ський суд дійшов висновку, що таке врегулювання спору ґрунтується на повазі до 
прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, та не знаходить під-
став для подальшого розгляду заяви. Враховуючи викладене, Європейський суд ви-
знав за доцільне вилучити заяву зі свого реєстру.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«Вирішує вилучити заяву зі свого реєстру справ відповідно до статті 39 Кон-

венції».

СПРАВА «В’ячеслав Федорович СЕГЕДІ та інші проти України»
(Vyacheslav Fedorovych SEGEDI and Others against Ukraine)

(Заява № 36882/19)
Стислий виклад рішення від 11 березня 2021 року

Заявники звернулися до Європейського суду з прав людини (далі — Європей-
ський суд) зі скаргами за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість кримі-
нальних проваджень та відсутність в національному законодавстві ефективних засо-
бів юридичного захисту у зв’язку з цим.

Європейський суд отримав підписані сторонами декларації щодо дружнього вре-
гулювання спору, згідно з якими заявники погодилися відмовитися від будь-яких по-
дальших скарг проти України щодо фактів, які призвели до подання цієї заяви, в об-
мін на зобов’язання Уряду сплатити суми, вказані в таблиці у додатку до рішення.

Взявши до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання, Європей-
ський суд дійшов висновку, що таке врегулювання спору ґрунтується на повазі до 
прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, та не знаходить під-
став для подальшого розгляду заяви. Враховуючи викладене, Європейський суд ви-
знав за доцільне вилучити заяву зі свого реєстру.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«Вирішує вилучити заяву зі свого реєстру справ відповідно до статті 39 Кон-

венції».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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Заява про екологічні наслідки
Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСОЦБУДІНВЕСТ» 

(надалі — «Замовник-1»), в особі директора Омельянської Марини Володимирівни, яка діє на підста-
ві Статуту, та Приватне підприємство «Альтернатива плюс» (надалі — «Замовник-2»), 
в особі директора Омельянської Марини Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, повідомляє про 
необхідність публікації оголошення в газеті «Урядовий кур’єр» у зв’язку з тим, що передбачається бу-
дівництво, експлуатація та обслуговування багатофункціонального комплексу з приміщеннями кон-
грес-холу, прес-центру, медіа-центру та паркінгом (1260 машино-місць підземного закритого паркінгу 
та 99 машино-місць відкритої гостьової стоянки) за адресою: просп. Академіка Глушкова, 5 у Голосі-
ївському районі м. Києва. Теплопостачання передбачається від дахових котелень, оснащених шістьма 
газовими котлами «Logano plus GB402-620» тепловою потужністю 590,0кВт кожен виробництва фір-
ми «Buderus», Німеччина. Водопостачання  передбачаються від інженерних мереж міста.

Відведення господарчо-побутових каналізаційних стоків  та поверхневого стоку передбачається  до 
каналізаційних систем міста.

В проекті  закладений комплекс заходів щодо охорони навколишнього середовища, який забезпе-
чить екологічну безпеку експлуатації комплексу.

Будівництво та експлуатація комплексу буде здійснювати вплив на стан навколишнього середови-
ща:

- на геологічне середовище — в межах нормативів;
- на атмосферне повітря — в межах нормативів;
- на поверхневі та підземні води — в межах нормативів;
- на ґрунти — в межах нормативів;
- на зелені насадження — вплив не значний;
- на соціальне середовище — вплив в межах нормативів;
- на техногенне середовище —  вплив в межах нормативів. 
При виконанні природоохоронних заходів та додержання санітарних норм  будівництво та експлуа-

тація має мінімальний вплив на навколишнє середовище.
При експлуатації та обслуговуванні  комплексу негативний вплив на геологічне середовище, ґрунти, 

мікроклімат, рослинний та  тваринний світ  в районі розташування об’єкта  відсутній. Негативний вплив 
на соціальне та техногенне середовища відсутній.

Залишковий вплив  в межах розташування об’єкта буде здійснюватись на повітряне,  водне серед-
овища та ґрунти, утоврюватимуться відходи.

Вплив на атмосферне середовище пом’якшується завдяки використанню сучасних газових котлів з 
низькими показниками емісії та відведенню викидів (у т. ч. паркінгу) на значну висоту. Викиди запро-
ектованих джерел (авто паркінги,  котельні) становитимуть:

Клас  
небезпеки назва речовини код ГДК (ОБРВ), 

мг/м3

Потужність викиду забруднюючих 
речовин

г/сек. т/рік
III Діоксид азоту (NO2) 301 0,2 0,440993716 2,556578287
IV Оксид вуглецю (CO) 337 5,0 0,715664581 2,049215906
ІІІ Діоксид сірки (SO2) 330 0,5 0,005700917 0,008866066
ІІІ Сажа (C) 328 0,15 0,0066759 0,01038236
IV Аміак 303 0,2 6,23433E-06 9,69564E-06
- Метан (CH4) 410 50 0,036990238 0,225911094
- Оксид азоту (N2O) - - 0,069319551 0,444573518
- Вуглекислий газ (CO2) - - 1942,736287 12476,26648
IV НМЛОС (вуглеводні 

граничні С12-С19 )
2754 1 0,26274306 1,250537386

   I Бенз(а)пірен 703 0,00001 0,0000289 4,49453E-05
І Ртуть (Нg) 01007  

183
0,003 3,44555E-06 2,21969E-05

Викиди забруднюючих речовин від об’єкта не створюють небезпечних концентрацій у атмосфері в 
районі розташування, вплив об’єкта на атмосферне повітря в межах нормативів. Завдяки прийнятим 
в проекті рішенням вплив об’єкта на атмосферне повітря в межах нормативів.  Максимальні приземні 
концентрації забруднюючих речовин  не перевищують  ГДК.

Внаслідок реалізації проекту можливе утворення відходів, що передаються спеціалізованим орга-
нізаціям.

Вид відходів Кількість, 
т/рік

Клас  
небезпеки

Код за КВ ДК 
005-96 Спосіб знешкодження відходів

Тверді побутові 
відходи

1366 4 7720.3.1.01 Передається для знешкодження 
спеціалізованим підприємствам 

відповідно до договору
Завдяки використанню світлодіодних ламп відсутні ртутьвмісні відходи. Збір, збереження та вивезення 

відходів для знешкодження спеціалізованими організаціями виключає їх вплив на навколишнє середови-
ще в районі розміщення об’єкта.

До залишкових впливів на водне середовище відносяться: споживання питної води  на господарчо-по-
бутові та технологічні потреби  та  скид стічних каналізаційних вод у т.ч.: господарчо-побутових стоків та 
виробничих стоків (котельня), скид дощових та талих та поливальних  вод з заасфальтованої території та 
з даху будинку.

Завдяки природоохоронним заходам, закладених в проекті:
- відведення виробничих стоків комплексу у окрему систему виробничої каналізації; приєднання техно-

логічного обладнання до каналізаційної мережі з розривом струменя 20 мм від верху приймальної лійки;
-   розведення виробничих стоків від котельні каналізаційними господарчо-побутовими стоками комп-

лексу до нормативних.
Каналізаційні стоки об’єкта прирівнюються до господарчо-побутових за якісним складом; концентрації 

усіх забруднюючих речовин не перевищують нормативні, в т.ч.  концентрації хлоридів не перевищують 240 
мг/л.  (ГДК 300 мг/л).

 - будівництво очисних споруд дощової каналізації, ефективність очистки поверхневого стоку становить 
по: нафтопродуктах — 99,7%, зважених речовинах — 99%. Після очистки концентрація забруднень у зли-
вових водах  становить:  для завислих речовин —  1,8 мг/л;   нафтопродуктів  — 0,1 мг/л, що значно  нижче  
нормативних  (ГДК   для завислих речовин — 12 мг/л; ГДК для нафтопродуктів — 0,3 мг/л);

- відведення з території поверхневого стоку з підключенням його до міської системи дощової каналізації;
-  використання водонепроникних  труб на зовнішніх   мережах водопостачання, каналізації та дощової 

каналізації. Вплив  комплексу  на водне середовище незначний, в межах нормативів.
Запроектовані проектом природоохоронні та санітарно-гігієнічні заходи (благоустрій та озеленення те-

риторії;   збір, збереження та вивезення твердих побутових та виробничих відходів; тверде асфальтобетон-
не покриття території відкритої автостоянки тощо) виключають негативний вплив відходів комплексу  в ра-
йоні розміщення об’єкта.

Виходячи з аналізу природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, технологічних, технічних, 
конструктивних,  планувальних та інших  заходів, закладених в проекті будівництва, можна зробити ви-
сновок:

- залишковий вплив всіх джерел забруднення природного навколишнього середовища    в межах нор-
мативів;

- вплив об’єкта на навколишнє природне середовище  мінімальний;
-  екологічний ризик відсутній;
 - негативний вплив на життєдіяльність людини відсутній  у зв’язку з незначним внеском комплексу в за-

бруднення атмосферного повітря, водне середовище, ґрунти та рослинний світ.
З пропозиціями та зауваженнями звертатися до Голосіївської РДА — Голосіївський проспект, 42, Київ, 

03039, Телефон: +38 044 202 6038.

Повістка про виклик  підозрюваного до суду 
В провадженні слідчого судді  Вищого антикоруп-

ційного суду Мойсака С.М. перебуває  клопотання де-
тектива Національного антикорупційного бюро Укра-
їни Войтюка Р.В. про встановлення стороні захисту 
строку на ознайомлення з матеріалами кримінального 
провадження №52016000000000235 від 11.07.2016.

Ухвалою від 19.10.2020 надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за № 52016000000000235 від 
11.07.2016, відносно Корніленкова Ігоря Петровича, 
16.10.1965 р.н., уродженця м. Запоріжжя Запорізької 
області, зареєстрованого за адресою: вул. Москов-
ська, 41/8, кв. 62, м. Київ (останнє відоме місце про-
живання: вул. Європейська, 5, котеджний комплекс 
«Європа», с. Сонячне Запорізького району Запорізь-
кої області), громадянина України, який підозрюєть-
ся у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК 
України

На підставі вищевикладеного слідчий суддя Вищо-
го антикорупційного суду  Мосак С.М. викликає в су-
дове засідання  на 09 год. 00 хв. 27.05.2021 підозрю-
ваного Корніленкова Ігоря Петровича, для розгляду 
вищезазначеного клопотання детектива НАБУ Войтю-
ка  Р.В. (судове засідання відбудеться в приміщенні 
Вищого  антикорупційного суду за адресою: м. Київ, 
вул. Хрещатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у за-
собах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офі-
су Генерального прокурора підозрюваний вважається 
належним чином ознайомленим з її змістом.
Поважні причини неприбуття особи на виклик згідно 

із ст. 138 КПК України:
1. Поважними причинами неприбуття особи на ви-

клик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбуван-

ня покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії 

закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові 

події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом 

тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі то-
що;

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охоро-
ни здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 
умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших 
близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 

з’явлення особи на виклик.
Наслідки неприбуття підозрюваного передбачені 

статтею 139 КПК України.
 Слідчий суддя: Мойсак Сергій Мирославович

Офіс Генерального прокурора повідомляє, що ухвалою 
слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 
19.05.2021 (справа № 761/17033/21) постановлено ухва-
лу про здійснення спеціального досудового розслідування 
у кримінальному провадженні № 42021000000000025 від 
12.01.2021 за підозрою Кулікова Валерія Володимирови-
ча, 01.09.1956 року народження, уродженця м. Запоріжжя, 
останнє відоме місце проживання: м. Севастополь, тимча-
сово окупована територія України, громадянина Російської 
Федерації, у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 
27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.

Втрачене свідоцтво про право власності 
на житло за адресою: м. Київ, вул. Заболот-
ного, 29-д, кв. 14, виданий 25 жовтня 2005 
року реєстровий номер 9313, видане на Сав-
ченка Євгена Трохимовича, 
вважати недійсним.

Відкрито спадщину після смерті 29.10.2020 
КОВАЛЬСЬКОГО ІГОРЯ ГЕОРІЙОВИЧА, 

13.08.1933 р.н. 
Викликаються спадкоємці. Нотаріус П’ятої 

львівської державної нотаріальної контори 
Каменцева Марія Олегівна, м. Львів, вул. Чу-
принки, 69.

Відповідно до ст. 61 Кодексу України з процедур 
банкрутства, ст. 248, 249 ЦК України та наказу «Про 
скасування довіреностей» № 2 від 15.02.2021 р., вида-
ного ліквідатором ТОВ «Солтрейд» Носенко Тетяною 
Сергіївною, скасовано з 15.02.2021 р. всі довіреності 
на представництво інтересів ТОВ «Солтрейд» (код — 
24725951), крім довіреностей виданих ліквідатором 
ТОВ «Солтрейд» Носенко Тетяною Сергіївною, при-
значеною постановою Господарського суду міста Киє-
ва від 15.02.2021 р. у справі № 910/11390/20.

Уповноваженим представникам, яких стосується 
даний наказ, — повернути довіреності до ТОВ «Сол-
трейд» — ліквідатору Носенко Тетяні Сергіївні.

Щодо розшуку спадкоємців
07 жовтня 2020 року померла 

ГЕРАСИМЕНКО ГАННА АНТОНІВНА, 
10 квітня 1948 року народження, 

останнє місце реєстрації якої було: село Калюжне 
Лебединського району Сумської області, вулиця Ру-
денка, будинок № 12, прошу спадкоємців померлої 
звернутись до нотаріальної контори, яка розташова-
на за адресою: Сумська область, місто Лебедин, пло-
ща Соборна, 34, до приватного нотаріуса Лебедин-
ського районного нотаріального округу Сумської об-
ласті Жураховського Д.В.

30 червня 2021 року о 10.00 год. в приміщенні Бі-
лоцерківської районної державної нотаріальної кон-
тори за адресою: вул. Павліченко, буд. 65а, м. Біла 
Церква, Київська область, відбудеться оформлення 
спадкових прав на майно померлого 26 серпня 2019 
року 

БОРОЗЕНЦЯ ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА. 
Просимо всіх осіб, які мають право на спадкуван-

ня, звернутися до Держнотконтори з питань оформ-
лення спадщини.

Втрачений  

судновий білет 

УЧЕ - 986-К та свідоцтво 

про придатність мало-

го судна до плавання на 

цей човен GALIA - 530 на 

ім’я Каменецького Дми-

тра Михайловича 

вважати недійсними.

Втрачений  

судновий білет 

по судну моделі МКМ 

бортовий реєстраційний 

номер КАС-0699-К, що 

належить Шабаліну Сер-

гію Валерійовичу, 

вважати недійсним у 

зв’язку з втратою.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 12 травня 2021 р. № 510 

Київ

Про утворення Бюро економічної 
безпеки України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити Бюро економічної безпеки України як централь-

ний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України.

2. Внести до схеми спрямування і координації діяльнос-
ті центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів 
України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 ве-
ресня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних 
органів виконавчої влади» (Офіційний вісник України, 2014 р., 
№ 74, ст. 2105; 2019 р., № 86, ст. 2898), такі зміни:

1) розділ II доповнити абзацом такого змісту:
«Бюро економічної безпеки України»;
2) пункт 12 розділу III доповнити абзацом такого змісту:
«Бюро економічної безпеки України».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 21 квітня 2021 р. № 352-р 

Київ

Про підготовку та відзначення  
у 2021 році 75-річчя з часу заснування 
Львівського державного університету 

фізичної культури імені Івана 
Боберського

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзна-

чення у 2021 році 75-річчя з часу заснування Львівського дер-
жавного університету фізичної культури імені Івана Бобер-
ського у складі згідно з додатком.

Надати голові Організаційного комітету право затверджува-
ти його персональний склад та вносити в разі потреби до ньо-
го зміни.

2. Організаційному комітетові розробити і затвердити 
до 17 травня 2021 р. план заходів з підготовки та відзна-
чення у 2021 році 75-річчя з часу заснування Львівсько-
го державного університету фізичної культури імені Іва-
на Боберського.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження  
Кабінету Міністрів України 

від 21 квітня 2021 р. № 352-р
СКЛАД 

Організаційного комітету з підготовки та відзначення  
у 2021 році 75-річчя з часу заснування  

Львівського державного університету фізичної культури  
імені Івана Боберського

Заступник Міністра освіти і науки з питань цифрового роз-
витку, цифрових трансформацій і цифровізації, голова Оргко-
мітету 

Ректор Львівського державного університету фізичної 
культури імені Івана Боберського, заступник голови Оргкомі-
тету (за згодою)

Віце-президент Національного олімпійського комітету (за 
згодою)

Голова громадської організації «Відділення Національного 
олімпійського комітету України у Львівській області» (за зго-
дою)

Голова Львівської облдержадміністрації
Голова Львівської облради (за згодою)
Депутати Львівської міськради (за згодою)
Депутати Львівської облради (за згодою)
Єпископ Української Греко-Католицької Церкви (за згодою)
Міністр Кабінету Міністрів 
Заступник Міністра молоді та спорту 
Народні депутати України (за згодою)
Президент Національного Олімпійського комітету (за зго-

дою)
Українська шпажистка, олімпійська чемпіонка 2012 року (за 

згодою)
Український боксер, призер Олімпійських ігор 2000 року (за 

згодою)
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 27 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +10 +15 +21 +26 Черкаська +11 +16 +22 +27
Житомирська +10 +15 +21 +26 Кіровоградська +11 +16 +22 +27
Чернігівська +10 +15 +21 +26 Полтавська +11 +16 +22 +27
Сумська +10 +15 +21 +26 Дніпропетровська +11 +16 +24 +29
Закарпатська +7 +12 +19 +24 Одеська +11 +16 +23 +28
Рівненська +7 +12 +18 +23 Миколаївська +11 +16 +23 +28
Львівська +7 +12 +17 +22 Херсонська +11 +16 +24 +29
Івано-Франківська +7 +12 +17 +22 Запорізька +11 +16 +24 +29
Волинська +7 +12 +18 +23 Харківська +10 +15 +24 +29
Хмельницька +9 +14 +18 +23 Донецька +10 +15 +24 +29
Чернівецька +9 +14 +18 +23 Луганська +10 +15 +24 +29
Тернопільська +7 +12 +17 +22 Крим +12 +17 +22 +27
Вінницька +10 +15 +21 +26 Київ +13 +15 +22 +24

Укргiдрометцентр

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 03.06.2021 року 

о 09 год. 45 хв. буде проводитися підготовче судове засідання у кри-
мінальному провадженні №42016000000002626 по обвинуваченню 
Власенка Антона Павловича, 27.04.1982 р.н., у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Власенко Антон 
Павлович.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Скуби А.В., 
суддів Домарєва О.В.. Просалової О.М.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 17. 
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А.

ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє, що втрачено бланки Полісів 
ОСЦПВВНТЗ:  

Серія АМ №№ 4859163; 5120418; 8190004.
Серія АР №№7464751; 7483571; 7483709; 7483658; 7483663; 7436178; 

7436251; 7436253; 7436261; 7466196; 7466200-7466205; 7475202; 
7475203; 7475497; 7478186; 7478196; 7478205; 7440165; 7440176; 
7440366; 7440370; 7449530; 7449788; 7449792; 7486878; 7459974; 
7459975; 7488527; 7507415; 7482201; 7482202; 7491751-7491755.

Серія АО №№ 2809082; 5763701-5763750; 5774012; 5774871; 
5775030; 5775069; 5775070; 5830906; 5830912; 5847785; 5847833; 
5847928; 5847929; 5874755; 5874782; 5874813; 5874910-5874914; 
5874919; 5874920; 5874972; 5884959; 5886930; 5886985; 5916470; 
2490851; 7056046.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 03.06.2021 року 

о 09 год. 55 хв. буде проводитися підготовче судове засідання у кри-
мінальному провадженні № 42016000000002380, по обвинуваченню 
Шаповал Анастасії Володимирівни, 06.09.1983 р.н., у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачена Шаповал Анастасія 
Володимирівна.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Скуби А.В., 
суддів Домарєва О.В., Просалової О.М.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, ВУЛ. О. Кошиця, 5-А.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
23.04.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського 

нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О.В. була заведена 
спадкова справа після смерті 

ЖИХАРЕВОЇ АНАСТАСІЇ ПЕТРІВНИ, 03.01.1926 р.н, 
яка померла 17.11.2020 р., місце народження: Ростовська обл., Куйбишев-
ський р-н, с. Міллерове. Для встановлення кола спадкоємців, які бажають 
прийняти спадщину в тому числі, які були зареєстровані з померлою на 
день її смерті, та представників малолітніх, недієздатних спадкоємців, а та-
кож спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до при-
ватного нотаріуса Глаговської О.В. за адресою: Луганська обл., м. Сєвєро-
донецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКО-
НОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину, подавши заяву нотаріусу.

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Бєлоглазову Ірину Костянти-
нівну, 15.06.1954 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Більшовицька, 26-Б, кв.4) у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК Украї-
ни у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 01.06.2021 року о 09 год. 20 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного су-
ду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 301, під головуванням судді Пав-
ленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Бондаренка Анатолія Ана-
толійовича, 22.02.1974 року народження (остан-
нє відоме місце проживання: АР Крим, м. Чор-
номорське, вул. Кірова, 19) у вчиненні злочину, 
передбаченого ч.1 ст. 111 КК України у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 01.06.2021 
о 09 год. 05 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного су-
ду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 301, під головуванням судді Пав-
ленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Притуленко Олену Володимирів-
ну, 05.03.1962 року народження (останнє відоме 
місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Павленка, 2) у вчиненні злочину, передба-
ченого ч.1 ст.111 КК України у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 01.06.2021 року о 
08 год. 50 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного су-
ду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 301, під головуванням судді Пав-
ленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Кузнецову Ларису Микола-
ївну, 30.09.1971 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Джанкой, 
вул. Люксембург, 11) у вчиненні злочину, перед-
баченого ч.1 ст. 111 КК України у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 01.06.2021 року 
о 08 год. 35 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного су-
ду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 301, під головуванням судді Пав-
ленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Шевченківський районний суд м. Киє-
ва викликає Каніщі Вікторію Валеріївну, 
20.11.1969 року народження, як обвинува-
чену в судове засідання по кримінальному 
провадженню №42015110330000017, внесе-
ного до ЄРДР 13.03.2015 року за обвинува-
ченням Каніщі Вікторії Валеріївни у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК 
України, яке призначено на 16 год. 30 хв. 03 
червня 2021 року.

Здійснювати спеціальне судове прова-
дження стосовно обвинуваченої Каніщі Ві-
кторії Валеріївни у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, 
ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Суддя О.В. Мєлєшак

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Лукачова Станіслава Олего-
вича, 04.01.1980 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Сімферо-
поль, вул. О. Невського/Річна, 29/11) у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч.1 ст. 111 КК Украї-
ни у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 01.06.2021 року о 09 год. 15 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного су-
ду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 301, під головуванням судді Пав-
ленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Домнікову Марію Вікторівну, 
02.11.1983 року народження (останнє відоме 
місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Севастопольська, буд.41/5, кв.91) у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
01.06.2021 року о 09 год 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного су-
ду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 301, під головуванням судді Пав-
ленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Філатову Євгенію Володими-
рівну, 15.11.1955 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Павленка, 2) у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч.1 ст. 111 КК України у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 01.06.2021 
року о 08 год. 45 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного су-
ду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 301, під головуванням судді Пав-
ленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Лагутіну Наталію Михайлів-
ну, 18.02.1974 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: АР Крим, м. Сімферо-
поль, вул. О. Невського/Річна, 29/11) у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК Украї-
ни у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 01.06.2021 року о 08 год. 30 хв. Явка до суду є 
обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного су-
ду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 301, під головуванням судді Пав-
ленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва 
викликає в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться о 14 годині 00 хвилин 03 черв-
ня 2021 року в приміщенні суду за адресою: 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 507 
обвинуваченого Бондарева Романа Володи-
мировича, 26 вересня 1975 року народжен-
ня в рамках кримінального провадження № 
42016000000002809, внесеного до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 
2016 року, за ознаками вчинення криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
111-3 КК України.

Дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя М.С. Антонюк

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Красільникова Олександра 
Львовича, 16.10.1960 року народження (остан-
нє відоме місце проживання: АР Крим, м. Се-
вастополь, вул. Героїв Бресту, 17/19) у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 01.06.2021 року о 09 год. 10 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного су-
ду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 301, під головуванням судді Пав-
ленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Запорожця Петра Петровича, 
11.01.1950 року народження (останні відомі міс-
ця проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. 
Севастопольська, 17а, АР Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Київська, 7а, кв.9) у вчиненні злочину, 
передбаченого ч.1 ст.111 КК України у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 01.06.2021 
року о 08 год. 55 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного су-
ду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 301, під головуванням судді Пав-
ленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Літовченка Геннадія Івано-
вича, 08.02.1955 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Саки, вул. 
Радянська, 33/71) у вчиненні злочину, передба-
ченого ч.1 ст.111 КК України у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 01.06.2021 року о 
08 год. 40 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного су-
ду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 301, під головуванням судді Пав-
ленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Антонєнкова Олек-
сандра Сергійовича для розгляду кримінально-
го провадження з дозволом на здійснення спе-
ціального судового провадження, внесеного до 
ЄРДР за № 22017011000000012 відносно Анто-
нєнкова Олександра Сергійовича, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України, та повідомляє, що підготовче су-
дове засідання відбудеться 08.06.2021 о 09 год. 
30 хв. в приміщенні Святошинського районного 
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Ко-
ласа, 27-А, каб. 710.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження. 

Суддя Новик В.П.

Повістка про виклик обвинуваченого до 
суду

Дарницький районний суд м. Києва по-
відомляє, що 03.06.2021 року о 09 год. 
50 хв. буде проводитися підготовче судо-
ве засідання у кримінальному провадженні  
№ 22020011000000010 по обвинуваченню 
Харути Миколи Петровича, 24.03.1957 р.н., 
обвинуваченого у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК 
України.

В судове засідання викликається обвину-
вачений Харута Микола Петрович.

Справу розглядає колегія суддів у складі 
головуючого судді Скуби А.В., суддів Домарє-
ва О.В., Просалової О.М.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13, каб. 17.

Адреса для листування: 02068, м. Київ, 
вул. О. Кошиця, 5-А.
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