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Міністр освіти і науки про те, що дистанційку  
або змішаний формат матимуть лише школи,  
які перебуватимуть не в «зеленій» карантинній зоні

Влада дослухається  
до виробників 

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК. Мінекономіки системно захищає ін-
тереси вітчизняних виробників на внутрішньому і зовнішньому 
ринках, запевнив заступник міністра економіки Сергій Теленик 
представників компаній та асоціацій понад чотирьох десятків га-
лузей вітчизняної промисловості.

«Україна потребує розвитку та інновацій. Мінекономіки завжди 
на боці виробників, які інвестують у виробництво продукції з висо-
кою доданою вартістю. Ми підтримуємо розвиток бізнесу і ство-
рення нових робочих місць. На цьому шляху діятимемо узгодже-
но із ключовими інститутами, які представляють інтереси високо-
технологічних галузей», — зауважив посадовець під час зустрічі.

Він наголосив на важливості співпраці між державними органа-
ми та бізнесом. «Ми готові до регулярного діалогу з вітчизняними 
асоціаціями виробників для вирішення поточних питань і оператив-
ного реагування на виклики. Разом ми спроможні досягати окрес-
лених результатів», — цитує слова Сергія Теленика відділ зв’язків з 
громадськістю та засобами масової інформації Мінекономіки.

СЕРГІЙ ШКАРЛЕТ:

ЦИФРА ДНЯ

57,6 млрд грн
видали уповноважені банки від початку 

програми «Доступні кредити  
5 — 7 — 9 %». Здійснено 21 888 

операцій кредитування  

«Припускаємо три сценарії 
початку навчального року. 
Коли буде тільки «зелений» 

режим у всій країні, — це 
звичайне повноформатне 

навчання без змін в 
освітньому процесі».

Виростити мало, 
треба перевезти
АКТУАЛЬНА ТЕМА. Очікуваний великий урожай зернових 
може загострити наявні проблеми транспортної 
інфраструктури України
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«Урядовий кур’єр» дізнався, 
як організовано іспити для 
охочих отримати сертифікат про 
володіння державною мовою у 
Харківській та Черкаській областях

МОВНЕ ПИТАННЯ

За перше півріччя 
2021 року ціни 
на нову житлову 
нерухомість зросли 
до 13%
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ЦИТАТА ДНЯ

Вітчизняні потяги мають майбутнє 
ЧЕРГОВЕ ВІДРОДЖЕННЯ. Упер-

ше за 20 років держава замовила со-
тню нових пасажирських вагонів Крю-
ківському вагонобудівному заводу. «Це 
підприємство — один з гігантів галузі, 
який було успішно приватизовано та 
збережено всупереч усім викликам. Та-
ке виробництво здатне жити й розвива-
тися лише за умов сталого попиту і хоч 
би середньострокового планування. 
Ми взяли на себе зобов’язання запро-
вадити трирічне планування держав-

ного замовлення для оновлення пар-
ку вагонів та локомотивів», — написав 
на своїй сторінці у фейсбуці міністр інф-
раструктури Олександр Кубраков після 
відвідан ня заводу. 

Серед нових форматів — капсульні 
вагони, які завойовують світ. Вони в ра-
зи комфортніші за плацкарт чи класич-
не купе. І Україна має шанс бути серед 
тих, хто випробує цей формат. 

Влада змінює правила гри на ринку 
і стимулює попит бізнесу. Днями мініс-

терство отримало повноваження, які 
дадуть змогу країні позбутися метало-
брухту на залізниці й запустити новий 
виробничий цикл тисяч вантажних ва-
гонів.

«На прикладі урядових рішень що-
до прямих закупівель електроенер-
гії Укрзалізницею та підвищення тари-
фів для вантажних перевезень наша  
команда показала, що може діяти 
швидко та ефективно», — переконує 
урядовець. 
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Виростити мало, треба перевезти
Володимир КОЛЮБАКІН, 

«Урядовий кур’єр»

Як відомо, з великим урожаєм (а 
цьогорічний, за прогнозами, бу-

де великим) у хліборобів виникає 
нова турбота: як його перевезти чи 
то на борошномельні та круп’яні за-
води, чи то на експорт до портів? 
Тут можливостей наче й багато, та 
всі вони пов’язані з певними труд-
нощами.

Чим везти?
Річковий транспорт хоч і набу-

ває розвитку останніми роками, але 
ще не достатньо потужний. Та й не 
для всіх регіонів України підходить 
— Дніпро перетинає лише шість об-
ластей із 24 (за винятком окупова-
ного Криму). Не маючи власних су-
ден, користуватися річковим тран-
спортом невигідно, та й нормативна 
база стосовно нього потребує поліп-
шення, зокрема щодо користування 
шлюзами. 

Можливості автотранспорту не 
такі великі через габаритно-ваго-
ві обмеження на автошляхах. Ці об-
меження стають дедалі жорсткіши-
ми у зв’язку з ухваленням 3 червня 
цього року Закону України №1534-
ІХ «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо окремих пи-
тань здійснення габаритно-вагового 
контролю». 

Далеко не всі господарства ма-
ють удосталь власного автотран-
спорту, аби забезпечити усі свої гос-
подарські потреби у пору збирання 
врожаю. Доводиться вдаватися до 
оренди. А тут теж труднощі: багато 
автоперевізників воліють працюва-
ти безпосередньо в полі, на збиранні 
або на перевезеннях із поля до еле-
ватора, але не на великі відстані, як 
бажають потенційні орендарі. 

Причина тут — не лише вигода, а 
небажання наражатися на конфлік-
ти на контрольно-вагових пунктах 
через перенавантажені автомобілі. 
А наслідком стало зростання ставок 
на перевезення на 20—70%, що за 
умов підвищеного, навіть ажіотаж-
ного попиту почасти нагадує шан-

таж, хоч самі автоперевізники нарі-
кають на здорожчання пального. 

Деякі фахівці вважають, що коли 
настане пора збирання пізніх куль-
тур, тенденція до підвищення роз-
цінок може ще тривати. На жовтень 
— грудень припадає основний об-
сяг перевезень на виконання укла-
дених раніше форвардних контрак-
тів, а підвищений попит спричиняє 
зростання ціни. 

Вузькі місця на 
залізничних коліях 

Залишається залізниця, але і тут 
проблеми. Передовсім та, на якій на-
голошують вже багато років: наяв-
ні вагони давно вже вичерпали гра-
ничні терміни експлуатації, техніч-
ний стан їх жалюгідний. Та й стан са-
мих колій далекий від ідеального. Не 
вистачає локомотивів. 

Через це терміни перевезень по-
стійно зривають, що призводить до 
штрафних санкцій, які отримувачі 
вантажів накладають на відправни-
ків, а залізниця тут нібито й ні до чо-
го. Свого часу буйним цвітом розквіт-
ли численні експедиторські компа-
нії, що пропонували посередницькі 
послуги у перевезенні вантажів. Але 
скоро виявилося, що користь від та-
ких компаній не порівнянна з обсяга-
ми плати, яку вони вимагали за свої 
послуги. З’явилися навіть експеди-
торські фірми-пустушки, які не ро-
били нічого, крім як лупити гроші. 
Тож нині аграрії відмовляються від 
послуг таких компаній.  

Щоправда, великі аграрні підпри-
ємства почали на власний кошт ку-
пувати вагони-зерновози, однак це 
призвело до перевантаження шля-
хів і станцій. Стоїть руба питання 
про можливість придбання власних 
локомотивів і користування ними. 
Але для менших виробників такий 
шлях недоступний. Хоч залізнични-
ки й не виступають відверто проти 
такої новації, з її запровадженням 
не квапляться. 

Цього року додалася ще одна про-
блема, якої зазвичай не трапляєть-
ся: через погодні умови терміни по-
чатку збиральної кампанії змісти-

лися так, що вона розпочалася в усіх 
регіонах майже одночасно. Це спри-
чинило додатковий тиск на тран-
спортну систему. 

Тарифна 
дискримінація

І це ще не всі проблеми. Із 1998 ро-
ку в залізничних перевезеннях для 
різних видів вантажів застосовують 
різні коефіцієнти до тарифів, і най-
вищий — на зерно та продукти йо-
го переробки, найнижчий — на руду 
та вугілля. Навіть тарифи на пере-
везення порожніх вагонів з-під руди 
і з-під зерна були різними — не на 
користь аграріїв. 

Чому так, логічного пояснення не-
ма, є лише нелогічне, зате вірогідне: 
свого часу це було зроблено в інтер-
есах певних великих фінансово-про-
мислових груп, які чинили тиск на 
тодішній уряд. Адже 26% усіх ван-
тажних перевезень залізницею в 
Україні припадає на рудну сирови-
ну, ще 16% — на вугілля, 20% — на 
будівельні матеріали і 12% — на зер-
но та продукти з нього. Тобто одні 
отримали від перевізника незаслу-
жені пільги за рахунок інших, у цьо-
му разі — виробників сільськогоспо-
дарської продукції. 

Чи відповідає це інтересам са-
мої Укрзалізниці? Певна річ, ні: че-
рез недоотримання коштів від пере-
везення найбільшої групи вантажів 
падає рентабельність перевізника. 
Відповідно хронічно не вистачає ко-
штів на ремонт і заміну залізничної 
інфраструктури й рухомого скла-
ду, вони зношуються і вже не мо-
жуть задовольнити потреб власни-
ків вантажів. 

Таке неприродне становище збе-
рігалося аж досі. Лише недавно, 5 
липня, було оприлюднено проєкт 
наказу Міністерства інфраструк-
тури «Про внесення змін до Коефі-
цієнтів, що застосовуються до тари-
фів Збірника тарифів на перевезен-
ня вантажів залізничним транспор-
том у межах України та пов’язані з 
ними послуги». У повідомленні мі-
ністерства йдеться, що зміни про-
понують для часткового зменшен-

ня перехресного субсидування між 
вантажами, вдосконалення тариф-
ної політики на залізничному тран-
спорті. 

Тобто у самому міністерстві ви-
знають, що субсидування одних пе-
ревезень за рахунок інших таки іс-
нує. То чому йдеться про часткове 
зменшення замість повного усунен-
ня? Адже пропонують змінити чин-
ні тарифи, але не рівною мірою і не 
до повного вирівнювання. Так, для 
вантажів першого тарифного кла-
су (руда та вугілля) тарифи мають 
зрости з 1 вересня на 8%, а з почат-
ку нового року — ще на 20,4%. А для 
другого тарифного класу, до якого 
належать зерно та зернові продук-
ти, тарифи мають зрости на ті самі 
8% (щоправда, з наступного року — 
лише на 6,5%). 

Та все одно різниця у тарифах 
хоч і стає трохи меншою, зберіга-
ється. У Всеукраїнській аграрній 
раді зазначають: ця різниця сягати-
ме 38% порівняно з рудою чи вугіл-
лям. Вирівняються лише тарифи на 
перевезення порожніх вагонів. 

Тож не дивно, що погляди на про-
поновану новацію різко розділили-
ся. Залізничники, певна річ, за, во-
ни очікують до кінця року додат-
кові доходи майже 2 мільярди гри-
вень, а наступного року — понад 
10 мільярдів. І вони вважають за-
пропоноване підвищення тарифів 
недостатнім. Перевізники посила-
ються на дані Державної служби 
статистики України, згідно з якими 
зростання індексу цін виробників 
промислової продукції з 2009-го по 

2020 рік перевищує індекс тарифів 
на залізничні вантажні перевезен-
ня на 60%. На цьому профспілка за-
лізничників наголосила у зверненні 
до міністра інфраструктури Олек-
сандра Кубракова.

Натомість бізнесова та аграр-
на спільнота виступає проти. Аме-
риканська торгова палата в Укра-
їні зазначає: збитковість вантаж-
них залізничних перевезень і необ-
хідність підвищення тарифів не об-
ґрунтовано належними розрахун-
ками. Ці перевезення в Україні зага-
лом не такі вже збиткові: 2019 року 
рентабельність цього сегменту сяг-
нула 27%, 2020-го — 17%. На заліз-
ницях сусідніх країн цей показник 
значно менший. 

Члени Американської торгової па-
лати переконані, що мета пропоно-
ваних змін — не удосконалення та-
рифної політики, а просто підвищен-
ня тарифів. Там нагадують про про-
позицію, що пролунала рік тому від 
попереднього міністра Владисла-
ва Криклія: створити незалежну на-
ціональну комісію, що здійснює ре-
гулювання у галузі транспорту, за 
зразком НКРЕ. За рік, що минув, цю 
пропозицію не те що не реалізовува-
ли, а зовсім забули. Тому Всеукраїн-
ська аграрна рада закликає викона-
ти зобов’язання в межах Угоди про 
асоціацію з ЄС щодо реформування 
Укрзалізниці. Відповідний законо-
проєкт №1196-1 «Про залізничний 
транспорт України» уже два роки, із 
06.09.2019, лежить без руху в Комі-
теті Верховної Ради з питань тран-
спорту та інфраструктури.

ФОТОФАКТ

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. У зоні проведення операції 
Об’єднаних сил наші вояки постійно проводять тренування 
артилерійських підрозділів, щоб завжди бути готовими до 
виконання бойових завдань.

Вишкіл артилеристів проходить у визначених місцях від-
ведення важкої техніки та озброєння, повідомляє на своїй 
сторінці у фейсбуці штаб ООС.

Так, підрозділи артилерії окремої гірсько-штурмової 
бригади провели тренування з управління вогнем, вико-
нали нормативи з розгортання вогневої позиції, приведен-

ня системи до бойової готовності, наведення на ціль, по-
вернення системи в похідне положення та відхід з вогне-
вої позиції. Усі завдання було виконано вчасно і в повно-
му обсязі.

Артилеристи бригади вказують, що мають усе необхід-
не для знищення ворога. Озброєння постійно обслугову-
ють, воно перебуває в готовності до застосування, а бо-
йові розрахунки безперервно тренуються та підтримують 
свої професійні навички на високому рівні. І вони завжди 
готові виконати поставлені вогневі завдання.

Листки непрацездатності 
потребують дедалі 
більшого фінансування

НАШІ ЛІКАРНЯНІ. 9 мільярдів гривень, за оперативними підсум-
ками січня — липня 2021 року, становили видатки Фонду соціаль-
ного страхування на фінансування листків непрацездатності, вида-
них у зв’язку із хворобою (зокрема COVID-19), травмою, самоізо-
ляцією або доглядом за хворою дитиною. Торік упродовж анало-
гічного періоду було профінансовано 5,46 мільярда гривень. Тобто 
зростання потреби у видатках становить 65,8%. Кількість осіб, які 
звернулися по компенсацію втраченого за час тимчасової непра-
цездатності заробітку, становила за цей період майже 1,77 мільйо-
на порівняно з 1,25 мільйона 2020-го. Це на 0,52 мільйона людей, 
або на 41,6% більше.

Динаміка зростання сум і кількості листків непрацездатності 
з’явилася з осені 2020 року. У фонді цю тенденцію пов’язують із по-
ширенням коронавірусної хвороби. На обсяг видатків за лікарняни-
ми листками впливає зростання середньої заробітної плати у країні.

Дата фінансування фондом допомоги з тимчасової втрати пра-
цездатності залежить від дати подання заяви-розрахунку робото-
давцем. Фінансування здійснюють у робочі дні в міру надходжень 
частки від ЄСВ на рахунок фонду.

Розмір виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за-
лежить від тривалості страхового стажу й визначається з огляду на се-
редньоденну заробітну плату працівника. Розмір допомоги становить:

1) 50% середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим 
особам, які мають страховий стаж до 3 років, або в разі самоізо-
ляції від COVID-19 під медичним наглядом незалежно від трива-
лості стажу;

2) 60% середньої заробітної плати (доходу) — страховий стаж 
від 3 до 5 років; 

3) 70% середньої заробітної плати (доходу) — страховий стаж 
від 5 до 8 років; 

4) 100% середньої заробітної плати (доходу) — страховий стаж 
понад 8 років або за наявності пільг відповідно до законодавства, 
а також медичним працівникам у разі самоізоляції від COVID-19 під 
медичним наглядом незалежно від тривалості стажу.

ПРЯМА МОВА

Олександр КУБРАКОВ,  
міністр інфраструктури:

— Обіцянки дотримано — ми підвищили тарифи на 
вантажні перевезення, Укрзалізниця матиме додаткові  
2 млрд грн цього року і ще 10 наступного.

Міністерство юстиції зареєструвало наш наказ, який роз-
починає процес зміни тарифів на вантажні залізничні пере-
везення. Це, без перебільшень, історична подія. Лише рин-
кові ціни на вантажні перевезення можуть створити стабільну базу для належ-
них капітальних та операційних інвестицій у залізничну інфраструктуру.
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МОВНЕ ПИТАННЯ

Екзамен для… Нацкомісії
НА СТАРТІ. Практика роботи перших центрів з перевірки знання української на Харківщині 
виявила проблеми

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

16 липня цього року набули чин
ності частини 2 і 3 статей 7 і 

10 Закону України «Про забезпе
чення функціонування української 
мови як державної». Згідно з ними, 
особи, які бажають узяти участь у 
конкурсі на зайняття певних посад 
або мають намір отримати грома
дянство України, повинні серед ін
ших документів подавати сертифі
кат про рівень володіння держав
ною мовою. 

Під чинність закону підпадають 
тисячі громадян, для яких успішне 
складання іспиту зі знання україн
ської мови та отримання відповід
ного сертифіката здебільшого віді
грає доленосну роль. Адже від цьо
го залежить і кар’єра, і сімейний до
бробут, і здійснення багатьох запо
вітних кар’єрних мрій та досягнен
ня запланованого.

Як проходить екзаменаційний 
процес у регіонах  і чи встигла дер
жава підготуватися до нього, «Уря
довий кур’єр» поцікавився на при
кладі Харківської області.

Комп’ютер, камера  
і навушники

За твердженнями фахівців, під
готовка до проведення іспитів на 
виявлення рівня володіння дер
жавною мовою серед певних ка
тегорій громадян почалася запіз
но і на сьогодні в регіонах катастро
фічно не вистачає пунктів складан
ня  іспитів. Наприклад, у півтора
мільйонному Харкові нині два та
ких пункти: в комунальному закла
ді культури «Центральна бібліоте

ка ім. Тургенєва» централізованої 
бібліотечної системи Слобідсько
го району міста і бібліотеці Харків
ського національного університету 
імені В.Н. Каразіна.

Як розповідає директор Цен
тральної бібліотеки ім. Тургенєва 
Валентина Іванова, 1 липня підпи
сано меморандум між Українською 
бібліотечною асоціацією і Націо
нальною комісією зі стандартів 
державної мови про спів працю. У 
межах цього меморандуму бібліо
теки 16 липня відкрили на своїй те
риторії пункти для складання в ре
жимі онлайн екзамену на рівень во
лодіння державною мовою.

«Наша бібліотека теж відгукну
лася на цю добру справу. У закла
ді згідно з графіком складання іспи
тів, який введено для кожного тако
го пункту, перший відбувся 30 лип
ня.  У нашій бібліотеці екзамени 
проходять двічі на тиждень: щосе
реди і щоп’ятниці. Але, так би мови
ти, пропускна спроможність нашого 
пункту — лише три особи за день», 
— розповідає Валентина Іванова. 

За її словами, це пов’язано з 
технічним забезпеченням, вимо
ги до якого дуже високі. Адже крім 
комп’ютерів, оснащених відповід
ними програмами, які відповідають 
всім технічним вимогам національ
ної комісії, необхідним для опера
тивної передачі інформації (наяв
ність вебкамери, навушників з мі
крофоном, сучасної операційної 
системи тощо), потрібні відповід
но облаштовані приміщення й ін
структори.

«Ми надали таку техніку й за
кріпили за пунктом підготовлених 
інструкторів. Цим наша участь у 
процесі екзаменування на рівень 

знання державної мови держ
службовців, представників пра
воохоронних та фіскальних орга
нів, викладачів вишів та інших об
межується. Усі проблеми щодо ав
торизації, реєстрації, самого зміс
ту іспиту, питань — організацій
них і суто практичних — у ком
петенції нацкомісії. Тобто наша 
участь полягає тільки в технічно
му забезпеченні. Якщо виникають 
технічні ускладнення, ми допома
гаємо їх усунути. Для цього під час 
іспиту там чергує проінструкто
ваний працівник бібліотеки. Він у 
чаті перебуває на зв’язку із пред
ставниками комісії,  і якщо вини
кає ускладнення, його оперативно 
усуває», — пояснила директор біб
ліотеки. 

Завдання нескладні
Дев’ятеро людей тут уже склали 

іспит, а з цього тижня за рішенням 
нацкомісії змінюється його формат, 
зокрема зменшується час складан
ня. Замість 2 годин це буде пів го
дини, і завдяки цьому за середу і 
п’ятницю пункт бібліотеки ім. Тур
генєва зможе  приймати  дев’ятеро 
осіб. 

Як розповідає Валентина Івано
ва, всі, хто приходить на екзамен, 
як правило, хвилюються. Найбіль
ше непокояться із приводу того, 
що під час проходження тесту мо
жуть натиснути не ту клавішу. І це 
трапляється — не тому, що люди
на не знає, а від хвилювання. Тоді 
інструктор і відповідальні праців
ники бібліотеки звертаються до на
цкомісії і, якщо можливо, помилку 
усувають або з дозволу перезаван
тажують.

Усі, хто вже склав іспит, ка
жуть, що в екзаменаційних за
вданнях нічого складного немає. 
Хто добре навчався у школі, тому 
жодних перешкод не існує. Бага
то людей із числа екзаменованих 
турбується за усне мовлення, яке 
фіксує відеокамера, адже на Сло
божанщині побутує чимало ру
сизмів.

Серед тих, хто вже складав ек
замен у бібліотечній залі, були 
представники фіскальної служби, 
служби соцзахисту, викладачі ви
шів, люди, які прагнуть влаштува
тися на роботу. За словами Вален

тини Іванової, приходив іноземець, 
який хоче оформити українське 
громадянство.

Те, що екзаменування необхідно 
пришвидшити, вважає директор 
бібліотеки, безсумнівно. Більшість 
тих, хто вже пройшов іспит, всти
гала його скласти за годину, і дві не 
потрібно.

На моє запитання, чи всі екзаме
новані успішно склали іспит, пані 
Валентина сказати не може, адже 
результати і сертифікат комісія 
надсилає в особисті кабінети лю
дей, котрі реєструвалися на екза
мен.

ОФІЦІЙНО

Орися ДЕМСЬКА,  
голова Нацкомісії зі стандартів державної мови:

— Ми розуміємо, що іспит на володіння державною мовою 
— це вершина айсберга. Він повинен запустити дуже бага-
то різних процесів. І ми думаємо над запровадженням спец-
курсу в університетах «Державна для держави». Викладачі 
курсу готуватимуть студентів до складання іспиту ще у ви-
ші, і, пройшовши його, студенти складають лише один іспит 

на рівень володіння державною мовою. Закінчуючи університет, вони отриму-
ють диплом про вищу освіту і державний сертифікат про рівень володіння дер-
жавною мовою. Це особливо актуально для вишів у невеликих містах, і це мо-
же бути хорошим закликом та можливістю — крім диплома про вищу освіту 
— підготуватися під час навчання і отримати цей державний сертифікат. Він 
безстроковий. Коли ви захочете стати Президентом, Прем’єр-міністром, міні-
стром, то матимете чим засвідчити свій рівень володіння державною мовою.

ПРЯМА МОВА

Анатолій БАБІЧЕВ,  
проректор з науково-педагогічної роботи 
Харківського національного університету  
ім. В.Н. Каразіна, ексзаступник голови Харківської 
облдержадміністрації з питань науки і освіти: 

— Двох центрів для Харкова замало, але тут треба передов-
сім розуміти  потребу у складанні іспиту, скільком людям слід 
отримати сертифікат про рівень володіння державною мовою. 

Бувають різні ситуації й різні категорії громадян, яким необхідно його мати. 
У нашому університеті за цей час відбулося сім сесій по 12 осіб, тобто май-

же 100 осіб пройшли екзаменування  в центрі, що розташований у приміщен-
ні бібліотеки університету. Серед екзаменованих більшість не харків’ян, а при-
їжджих із сусідніх Полтавської, Сумської, Донецької, Луганської областей. Бу-
ли з Києва, Дніпра. Вони з якихось причин не змогли зареєструватися у своїх 
областях і приїхали до нас. 

Багато людей хочуть зареєструватися, а система поки що з цим не справ-
ляється.

На жаль, держава фінансового забезпечення не надає. Те, що університет 
зробив у себе, це за власні кошти. У нас є сучасні комп’ютерні центри, але 
щоб виконати технічні вимоги нацкомісії, нам довелося додатково закуповува-
ти необхідну гарнітуру. Ми можемо розширити центр екзаменування, збільши-
ти кількість екзаменованих, але тут теж постає питання фінансового забезпе-
чення і людських ресурсів.

Здається, всі знали, що закон ухвалено, був час для підготовки, необхідно 
було заздалегідь працювати над цими питаннями, зокрема над матеріально-
технічним забезпеченням. Якби хоч якусь копійку держава надала на створен-
ня таких центрів, то це можна було б зробити оперативно.

Університет має змогу значно розширити потужності центру оцінювання, 
але слід знати кількість людей, котрі скористаються можливостями нашого 
центру. Із внесенням змін до проведення іспитів ми зможемо втричі збільшити 
кількість екзаменаційних сесій.

Іспит на рівень володіння державною вже змінюється
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ПЕРШІ ВРАЖЕННЯ. Про 
це кореспондентові «Урядо-
вого кур’єра» розповів дирек-
тор Черкаського регіонально-
го центру підвищення кваліфі-
кації кандидат педагогічних на-
ук, доцент, член-кореспондент 
УААН Сергій Демченко.

6 серпня під час брифінгу На-
ціональної комісії зі стандартів 
державної мови її голова Ори-
ся Демська поінформувала, що 
за ініціативи МОН Кабінет Мі-
ністрів України дав доручення 
Національній комісії зі стандар-
тів державної мови спростити 

процедуру іспиту на визначен-
ня рівня володіння державною 
мовою для осіб, які зобов’язані 
володіти державною мовою та 
застосовувати її під час вико-
нання службових обов’язків.

Етапи складання іспиту за-
лишаються незмінними. Проте 
найближчим часом буде ско-
риговано стратегію відкриття 
додаткових місць для реєстра-
ції на іспит. 3 серпня під час ре-
єстрації в системі перебува-
ло понад 2500 осіб, що значно 
уповільнило її роботу. Тому на-
далі додавання вільних місць 
у системі відбуватиметься по-
стійно через оновлені інстру-
менти. 

Змінюється час, відведе-
ний на складання іспиту. Те-
пер він становитиме 30 хви-
лин. Це впливає на структу-
ру іспитової роботи — комі-
сія трансформувала її письмо-
вий блок та оптимізувала на-
бір завдань. Письмова части-
на складатиметься із тестів. 
Їх стане менше, але вони бу-
дуть складнішими. Усна час-
тина міститиме одне завдання 
— монолог.

Скорочення тривалості се-
сії та зміна структури іспито-
вої роботи дасть змогу істотно 
збільшити пропускну здатність 
мережі центрів. Тепер значно 
більше претендентів на поса-

ди матимуть змогу пройти пе-
ревірку в найкоротші терміни.

Сергій Демченко розповів, 
що в Черкаському регіональ-
ному центрі створено шість 
робочих місць для складання 
іспиту (столів 12, але щоб за-
побігти коронавірусу, працю-
ють лише шість осіб). Відбу-
вається дві сесії двічі на тиж-
день, тобто в цьому закладі 24 
особи на тиждень складають 
іспит із мови. Збільшити кіль-
кість місць, за словами керів-
ництва, можуть, але в певних 
межах, бо для складання іспи-
ту потрібна комп’ютерна тех-
ніка й гарнітура. Сергій Дем-
ченко додає, що організовува-

ти складання екзамену — не 
основне завдання його закла-
ду. Діяльність центру спрямо-
вано на практичну реалізацію 
Концепції реформування сис-
теми підвищення кваліфікації 
державних службовців, тобто 
їхнє навчання.

Більшість тих, хто здає іспит,  
держслужбовці, які претенду-
ють на вищу посаду, або ті, хто 
хоче працювати на держслуж-
бі. Іспит також складають осо-
би, які мають намір набути гро-
мадянство України. 

Чи успішно пройшли пере-
вірку, учасники дізнаються че-
рез 14 днів. Сертифікат кожно-
му має надійти до електронно-

го кабінету. Так само й заявку 
на складання тестів потрібно 
подавати через інтернет.

Національна комісія зі стан-
дартів державної мови укла-
дає договір про відшкодуван-
ня спеціально уповноваженим 
установам витрат за надан-
ня послуг із проведення мов-
ного екзамену. До установ, які 
його проводять на Черкащині, 
на 9 серпня додалися Черкась-
кий державний технологічний 
університет та Уманський дер-
жавний педагогічний універси-
тет імені Павла Тичини. Тож є 
сподівання, що перевірка знан-
ня мови скоро стане зручною і 
простою процедурою. 
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
ДОКУМЕНТИ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 серпня 2021 р. № 839 
Київ

Про внесення зміни у додаток до Порядку 
надання щорічної основної відпустки 
тривалістю до 56 календарних днів 

керівним працівникам закладів та установ 
освіти, навчальних (педагогічних) частин 

(підрозділів) інших установ і закладів, 
педагогічним, науково-педагогічним 

працівникам та науковим працівникам
Кабінет Міністрів України  ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести у додаток до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю 

до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчаль-
них (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, на-
уково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 (Офіційний вісник Укра-
їни, 1997 р., число 16, с. 73; 2001 р., № 13, ст. 550; 2019 р., № 65, ст. 2234), зміну, 
що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 11 серпня 2021 р. № 839

ЗМІНА,  
що вноситься у додаток до Порядку надання щорічної  

основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним  
працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних)  

частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним,  
науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам

Доповнити додаток до Порядку розділом ІХ такого змісту:
«ІХ. Навчально-методичні (науково-методичні) центри (кабінети) професійно-тех-

нічної освіти

Директор, завідувач, начальник 42

Завідувач лабораторії, кабінету 42

Заступник директора (завідувача, начальника), діяльність якого 
безпосередньо пов’язана з організацією навчальної (наукової,  
методичної) роботи

42

Методист 42».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 серпня 2021 р. № 841 
Київ

Деякі питання визначення умов  
і порядку організації діяльності  

залізничного транспорту  
загального користування 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що після закінчення строку експлуатації вантажних вагонів, уста-

новленого виробником, допускається продовження строку їх експлуатації на заліз-
ничному транспорті загального користування.

2. Міністерству інфраструктури у тримісячний строк розробити та затвердити По-
рядок проведення комплексу діагностичних, ремонтних та реєстраційних операцій, 
спрямованих на продовження строку експлуатації вантажних вагонів (крім вантажних 
вагонів підприємств технологічного залізничного транспорту, що призначені для пе-
реміщення вантажів у виробничих цілях в межах території таких підприємств), уста-
новленого виробником, та визначити строк продовження експлуатації таких вагонів.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 серпня 2021 р. № 849 
Київ

 Про внесення зміни до пункту 4  
Положення про Міністерство  

з питань реінтеграції тимчасово  
окупованих територій України 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести зміну до пункту 4 Положення про Міністерство з питань реінтеграції тим-

часово окупованих територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 8 червня 2016 р. № 376 «Деякі питання Міністерства з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 51, ст. 1802; 
2020 р., № 41, ст. 1320), доповнивши його підпунктом 81 такого змісту: 

«81) здійснює підготовку та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій що-
до застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій), що вносяться Кабінетом Міністрів України на роз-
гляд Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України «Про 
санкції», з питань, що належать до його компетенції;».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 серпня 2021 р. № 851 
Київ

Про внесення змін у додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 серпня 1995 р. № 647
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. 

№ 647 «Про перелік населених пунктів, яким надається статус гірських» (ЗП Украї-
ни, 1996 р., № 1, ст. 1; Офіційний вісник України, 2021 р., № 33, ст. 1944) такі зміни:

у підрозділі «Дрогобицький район» розділу «Львівська область»:
виключити такі позиції:
«Територія Дрогобицької міської територіальної громади 
с. Бистриця»;
після позиції «смт Східниця» доповнити підрозділ такою позицією:
«с. Бистриця-Гірська».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Чому стрімко дорожчає 
житло
ТРЕНДИ. За перше півріччя 2021 року ціни на нову житлову 
нерухомість зросли до 13%

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Подорожчання первинної 
і як наслідок вторинної 

житлової нерухомості відбу-
вається в багатьох країнах. 
Не виняток Україна. Ціни на 
житло зростали чималими 
темпами 2020 року, зроста-
ють і цього року.

За інформацією Держста-
ту України, за перше пів-
річчя 2021 року ціни на нову 
житлову нерухомість зрос-
ли до 13%. Як зазначають 
фахівці Асоціації з управ-
ління фінансами та інвес-
тиціями, за перше півріччя 
вартість квадратного метра 
житла в Україні збільши-
лися на 10—20%.  Майже всі 
компанії-забудовники кон-
статують подорожчання.

Ціни на вторинному ринку 
нерухомості в країні зросли 
на 7—10%. 

Як прогнозують експер-
ти, за підсумками 2021 року 
вартість житла на первин-
ному ринку може зрости на 
25%, а на вторинному — на 
12%.

У всіх містах 
помешкання 
золоті

Кілька слів про зростання 
цін на первинне житло в най-
більших українських міс-
тах. У столиці, за інформа-
цією City One Development, 
середня ціна на первинно-
му ринку зросла за пів ро-
ку на 16,2% і становить 1705 
доларів за квадратний метр. 
Цікаво, що найбільше подо-
рожчало житло бізнес-кла-
су — на 22%. А квартири 
найпопулярнішого економ-
класу — на 15%.

У Харкові за перше пів-
річчя 2021 року вартість 
житла на первинному ринку 
зросла у середньому на 6%. 
Зростає швидко й собівар-
тість будівництва. Експерти 
зазначають, що переважно 
великий попит має недоро-
ге житло економ-класу. Чи-
мало харків’ян купують но-
ві квартири для так звано-
го пасивного доходу, тобто 
з намірами потім здавати їх 
в оренду. За прогнозами, до 
кінця року житло на первин-
ному ринку Харкова ще по-
дорожчає на 5—7%.

На 7—10% у першому пів-
річчі подорожчало житло 
на первинному ринку Льво-
ва. Найпопулярніші одно-, 
двокімнатні квартири з гар-
ним оздобленням. Специфі-
ка міста — те, що нові квар-
тири в ньому купує чимало 
людей 30—35 років, які не-
погано заробляють. Адже 
Львів вважається центром 
IT-бізнесу України. 

Ціни на первинну нерухо-
мість в Одесі за перше пів-
річчя 2021-го зросли на 10—
12%. Як зазначають місце-
ві експерти, за підсумками 
року очікують зростання на 
15—17%

 «Урядовий кур’єр» з’ясо-
вував, які основні причини 
цього і коли ціни стабілізу-

ються. Чи не слід чекати, як 
було вже не раз, стрімкого 
просідання вартості житла у 
найближчому майбутньому?

Пандемія торік 
обвалила попит,  
і провина ДАБІ

Будівельна галузь Украї-
ни поступово відновлюється 
після тимчасового затишшя, 
притаманного початковому 
етапу коронакризи. Про це 
свідчить зростання попиту 
на один з основних будівель-
них матеріалів — бетон. Хоч 
галузь потроху оживає, де-
велопери зазначають, що ці 
показники ще не дуже ви-
сокі.

«По-перше, пандемія то-
рік обвалила на кілька міся-
ців попит на готові квартири 
на 80—90%. По-друге, відбу-
лася реформа ДАБІ, осно-
вним наслідком якої ста-
ло те, що кількість зведення 
нових будинків скоротила-
ся на третину. Тому чимало 
компаній-забудовників від-
клали свої проєкти», — за-
значає керівник відділу ін-
вестицій та аналітики ком-
панії «Інтергал-Буд» Ганна 
Анісімова. За її словами, до-
рожчають будівельні мате-
ріали та оплата праці квалі-
фікованих працівників. Вар-
тість будматеріалів зросла 
до 15%, будівельно-монтаж-
них робіт — на 12%. Г. Ані-
сімова зазначає, що вдвічі-
втричі подорожчали метал і 
деревина.

Зростає вартість майже 
всіх будматеріалів: щебеню, 
скла, виробів із пластику та 
полімерів, фасадних мате-
ріалів тощо. Постійно під-
вищується ціна на паливно-
мастильні матеріали. 

Президент Конфедерації 
будівельників України Лев 
Парцхаладзе називає ще од-
ну причину зростання цін на 
первинну нерухомість. На 
його думку, квартири одра-
зу подорожчали, коли бан-
ки почали значно зменшу-
вати відсоткові ставки за де-
позитами. Звісно, 1—2% за 
доларами чи євро, які про-
понують фінансові устано-
ви України, не можуть за-

довольняти їхніх потенцій-
них чи теперішніх клієнтів. 
У гривнях теж на депозитах 
стали заробляти вдвічі мен-
ше, ніж колись. Пригадає-
мо, що років шість тому дея-
кі банки пропонували до 25% 
річних за вкладами в націо-
нальній валюті. 

Лев Парцхаладзе вважає, 
що фізичним особам тепер 
вигідно вкладати в будів-
ництво на початкових ета-
пах, починаючи з котлова-
ну, адже коли квартиру бу-
де здано в експлуатацію, її 
можна буде перепродати на 
20—30% дорожче.

Низька купівельна 
спроможність  
і ринок іпотеки

Однак експерт переко-
наний, що в Україні все ще 
низька купівельна спромож-
ність громадян, які не мо-
жуть собі дозволити купу-
вати нерухомість чи поліп-
шувати житлові умови. За 
його словами, на одного жи-
теля Канади чи США при-
падає 70 квадратних метрів 
житла, у європейських кра-
їнах — 60, а в Україні — ли-
ше 24. І треба зважити на та-
ку обставину: до 70% житла, 
яке експлуатують в Украї-
ні, старе чи дуже старе. Тоб-
то Україна лишається і ли-
шатиметься ще багато років 
країною, де відбуватиметь-
ся масштабне будівництво 
житла. Проте за умови низь-
кої купівельної спромож-
ності будкомпанії не можуть 
працювати на повну силу, 
і оновлення житла розтяг-
неться в часі на багато років.

Ще однією причиною 
зростання вартості жит-
ла можна назвати те, що в 
Україні нарешті запрацю-
вав ринок іпотеки. Тепер 
держава покриває ставки за 
новими іпотечними креди-
тами. Коли ж існував мора-
торій на відчуження майна, 
цей ринок не міг нормально 
розвиватися. Чимало укра-
їнських банків зменшили 
відсоткові ставки за іпотеч-
ними кредитами. 

Як повідомляє Нацбанк 
України, за перші чотири 

місяці 2021 року банки ви-
дали близько 3 тисяч іпотеч-
них кредитів на суму майже 
2,2 мільярда гривень. Якщо 
порівняти з відповідним пе-
ріодом 2020-го, нове іпотеч-
не кредитування більш ніж 
подвоїлося за кількістю до-
говорів і майже потроїлося у 
грошовому вимірі. 

«Зростання іпотечного 
кредитування відбуваєть-
ся переважно завдяки кре-
дитам на купівлю житла на 
вторинному ринку неру-
хомості, а у квітні динамі-
ка нових видач на первин-
ному ринку різко пішла вго-
ру. Частково це результат 
програми «Доступна іпотека 
7%», — кажуть у головному 
фінансовому регуляторі.

Що ж буде з цінами на 
первинну житлову неру-
хомість в Україні надалі? 
Експерти впевнені, що про-
сідання ринку не буде. Ці-
ни зростатимуть під тис-
ком збільшення собівартос-
ті зведення будинків. Звіс-
но, за підсумками 2021 ро-
ку вони зростуть більше, 
ніж торік. Приміром, фа-
хівці з компанії SAGA 
Development впевнені, що 
вартість житла до початку 
2022 року збільшиться не на 
20—25%, а на всі 30%. Такий 
висновок вони аргументу-
ють збільшеним попитом на 
житло і далеко невеликою 
пропозицією. 

Найбільше подорожчає 
найпопулярніше житло еко-
ном-класу. Деякі аналітики 
ринку впевнені, що зростан-
ня цін припиниться у листо-
паді 2021 року. Тобто напев-
не ніхто не може сказати, 
якими ціни будуть, примі-
ром, у першій половині 2022 
року. Однозначно давати по-
ради на кшталт: зачекайте 
до певного часу й не купуйте 
поки що житло, бо ціни впа-
дуть, — не можна. 

В Україні й більшості кра-
їн, які переживають еконо-
мічну кризу й падіння стат-
ків громадян, логічно, щоб  
ринок відреагував не зрос-
танням, а падінням цін на но-
ве житло. Однак ситуація не 
типова: у світі інфляція, яка 
підштовхує і зростання цін 
на житло.

За умови низької купівельної спроможності будкомпанії не можуть працювати на повну 
силу, і оновлення житла розтягнеться в часі на багато років
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ДОКУМЕНТИ
  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про всеукраїнський референдум
Цей Закон визначає правові засади здійснення народного волевиявлення через 

всеукраїнський референдум, його організацію та порядок проведення.
Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Поняття всеукраїнського референдуму
1. Всеукраїнський референдум є формою безпосередньої демократії в Україні, 

способом здійснення влади безпосередньо Українським народом, що полягає у при-
йнятті (затвердженні) громадянами України рішень шляхом голосування у випадках і 
порядку, встановлених Конституцією України та цим Законом.

Стаття 2. Законодавство про всеукраїнський референдум
1. Порядок ініціювання, призначення (проголошення), підготовки і проведення 

всеукраїнського референдуму регулюється Конституцією України, цим Законом, ін-
шими законами України, а також прийнятими відповідно до них іншими актами за-
конодавства.

Стаття 3. Предмет всеукраїнського референдуму
1. Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання:
1) затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції Укра-

їни;
2) загальнодержавного значення;
3) про зміну території України;
4) про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.
2. Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:
1) що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам 

і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацією прав 
людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протокола-
ми до неї;

2) що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини і громадя-
нина та гарантії їх реалізації;

3) спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суве-
ренітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці 
України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

4) щодо питань податків, бюджету, амністії;
5) віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопо-

рядку, прокуратури чи суду.
3. На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.
Стаття 4. Обов’язковість результатів всеукраїнського референдуму
1. Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі з пред-

метів, передбачених пунктами 1, 3, 4 частини першої статті 3 цього Закону, не потре-
бують затвердження будь-яким органом державної влади.

Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі з предме-
та, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 3 цього Закону, є обов’язковими 
для розгляду і прийняття рішення у порядку, визначеному Конституцією та закона-
ми України.

2. Рішення, прийняте на всеукраїнському референдумі, може бути змінене ви-
ключно шляхом всеукраїнського референдуму не раніше ніж через три роки з дня 
його прийняття.

Новий всеукраїнський референдум з питань, що раніше не були підтримані на 
всеукраїнському референдумі, може бути проведено не раніше як через один рік з 
дня оголошення результатів відповідного всеукраїнського референдуму.

Стаття 5. Основні принципи проведення всеукраїнського референдуму
1. Всеукраїнський референдум проводиться на основі таких загальних принципів:
1) загального права голосу;
2) рівного права голосу;
3) прямого волевиявлення;
4) вільної участі у всеукраїнському референдумі;
5) добровільної участі у всеукраїнському референдумі;
6) таємного голосування;
7) особистого голосування;
8) однократного голосування;
9) публічності та відкритості процесу всеукраїнського референдуму.
2. Всеукраїнський референдум не може проводитися одночасно з черговими та 

позачерговими загальнодержавними виборами, черговими місцевими виборами.
Стаття 6. Загальне право голосу
1. Право голосу на всеукраїнському референдумі мають громадяни України, яким 

на день голосування виповнилося вісімнадцять років і які не визнані у встановлено-
му законом порядку недієздатними. Громадяни України, які мають право голосу, є 
виборцями.

2. Підставою реалізації громадянином України права голосу на всеукраїнському 
референдумі є його включення до списків виборців для проведення всеукраїнського 
референдуму на дільниці з всеукраїнського референдуму.

Виборець реалізує своє право голосу шляхом подання бюлетеня на паперовому 
носії або шляхом електронного голосування в порядку, визначеному законом.

3. Документом, що посвідчує особу та громадянство України виборця на всеукра-
їнському референдумі, є:

1) паспорт громадянина України (у формі паспортної книжечки або картки);
2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до 

громадянства України);
3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
4) дипломатичний паспорт України;
5) службовий паспорт України;
6) військовий квиток (для військовослужбовців строкової служби);
7) картка (довідка) установи кримінально-виконавчої системи, що повинна місти-

ти: прізвище, власне ім’я, по батькові, рік народження, громадянство, фотографію 
особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах 
кримінально-виконавчої системи).

4. Документи, зазначені у пунктах 1, 2, 6 частини третьої цієї статті, є підставою 
для отримання бюлетеня для голосування на звичайних і спеціальних дільницях з 
всеукраїнського референдуму.

5. Документи, зазначені у пунктах 3-5 частини третьої цієї статті, є підставою для 
отримання бюлетеня для голосування на закордонних дільницях з всеукраїнсько-
го референдуму, а також на спеціальних дільницях з всеукраїнського референдуму, 
утворених на суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, 
та на полярній станції України.

На закордонних дільницях з всеукраїнського референдуму, утворених у держа-
вах, до яких дозволений виїзд громадян України за паспортом громадянина Укра-
їни, підставою для отримання бюлетеня може бути паспорт громадянина України.

6. Документ, зазначений у пункті 7 частини третьої цієї статті, є підставою для 
отримання бюлетеня для голосування на спеціальній дільниці з всеукраїнського ре-
ферендуму, утвореній у відповідній установі виконання покарань.

7. Виборці можуть ініціювати проведення референдуму за народною ініціативою, 
підтримувати своїм підписом або не підтримувати таку ініціативу, брати участь у ро-
боті комісій з всеукраїнського референдуму як їх члени, а також у проведенні агі-
тації всеукраїнського референдуму, здійсненні спостереження за проведенням все-
українського референдуму та інших заходах щодо підготовки та проведення всеу-
країнського референдуму в порядку, визначеному цим Законом та іншими закона-
ми України.

8. Подання до Центральної виборчої комісії, окружної комісії з всеукраїнського ре-
ферендуму документів щодо реалізації виборцями прав на участь у процесі всеукра-
їнського референдуму вважається згодою відповідних осіб на обробку їх персональ-
них даних в обсязі, встановленому законодавством про всеукраїнський референдум.

9. Будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження прав громадян України на 
участь у всеукраїнському референдумі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майно-
вого стану, місця проживання чи перебування, за мовними або іншими ознаками за-
бороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян України у проце-
сі всеукраїнського референдуму, крім обмежень, передбачених Конституцією Укра-
їни та цим Законом.

10. Виборець, який проживає або перебуває в період підготовки і проведення все-
українського референдуму за межами України, реалізує своє право голосу на всеу-
країнському референдумі на підставі включення його до списку виборців на відпо-
відній закордонній дільниці.

Стаття 7. Рівне право голосу
1. Виборці беруть участь у всеукраїнському референдумі на рівних засадах.
2. Кожний виборець на всеукраїнському референдумі має один голос. Виборець 

може використати свій голос тільки на одній дільниці з всеукраїнського референ-
думу, де він включений до списку виборців для проведення всеукраїнського рефе-
рендуму.

3. Рівність прав і можливостей суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму 
забезпечується шляхом:

1) заборони втручання органів державної влади, органів влади Автономної Рес-
публіки Крим та органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб 
у процес всеукраїнського референдуму, крім випадків, передбачених цим Законом;

2) рівного та неупередженого ставлення органів державної влади, органів вла-
ди Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх службових та 
посадових осіб до ініціативної групи всеукраїнського референдуму, інших суб’єктів 
процесу референдуму;

3) заборони використання під час фінансування агітації всеукраїнського референ-
думу інших коштів, крім визначених цим Законом;

4) рівного та неупередженого ставлення засобів масової інформації до всіх 
суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму, об’єктивного та збалансованого 
висвітлення позицій на підтримку та проти питання всеукраїнського референдуму.

Стаття 8. Пряме волевиявлення
1. Громадяни України безпосередньо беруть участь у всеукраїнському референду-

мі та у вирішенні питання, що виноситься на всеукраїнський референдум.
Стаття 9. Вільна участь у всеукраїнському референдумі
1. Участь громадян України у всеукраїнському референдумі є вільною. Громадя-

нам України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного 
виявлення під час голосування на всеукраїнському референдумі.

2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що 
перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забо-
роняється.

3. Для забезпечення умов для вільного волевиявлення військовослужбовцям 
строкової служби в день голосування надається відпустка для участі в голосуван-
ні на звичайних дільницях з референдуму, приміщення для голосування яких роз-
ташовані за межами військових частин (формувань), не менш як на чотири години.

Стаття 10. Добровільність участі у всеукраїнському референдумі
1. Участь громадян України у всеукраїнському референдумі є добровільною. Ніхто 

не може бути примушений до підтримки чи непідтримки ініціативи щодо проведення 
референдуму за народною ініціативою, участі чи неучасті в голосуванні на всеукраїн-
ському референдумі, а також у проведенні агітації чи у здійсненні інших заходів або 
процедур, передбачених цим Законом.

Стаття 11. Таємне голосування
1. Голосування на всеукраїнському референдумі є таємним. Контроль за волеви-

явленням виборців на всеукраїнському референдумі забороняється.
2. Виборцям, членам комісій з всеукраїнського референдуму, офіційним спосте-

рігачам, засобам масової інформації та їх працівникам, іншим особам забороняєть-
ся вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, що дають можливість встанови-
ти зміст волевиявлення конкретного виборця.

Стаття 12. Особисте голосування
1. Кожний виборець голосує на всеукраїнському референдумі особисто. Голосу-

вання за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забо-
роняється.

2. Допомога виборцю, який внаслідок інвалідності та/або стану здоров’я не може 
самостійно заповнити бюлетень для голосування чи опустити його у виборчу скринь-
ку, у виконанні цих дій відповідно до його волевиявлення у випадках, встановлених 
цим Законом, не вважається порушенням вимоги особистого голосування.

3. З метою створення умов для особистого голосування виборці з порушеннями 
зору забезпечуються трафаретами для бюлетенів із застосуванням шрифту Брайля, 
збільшувальними пристроями та іншими засобами.

Стаття 13. Однократне голосування
1. Кожний виборець на конкретному всеукраїнському референдумі може реалізу-

вати право голосу лише один раз і лише на одній дільниці з всеукраїнського рефе-
рендуму шляхом подання бюлетеня для голосування у паперовій формі або шляхом 
електронного голосування в порядку, визначеному законом.

Стаття 14. Публічність і відкритість процесу всеукраїнського референдуму
1. Підготовка та проведення всеукраїнського референдуму здійснюються публіч-

но і відкрито.
2. Для забезпечення публічності і відкритості процесу всеукраїнського референ-

думу Центральна виборча комісія, комісії з всеукраїнського референдуму відповід-
но до своїх повноважень:

1) оприлюднюють відомості про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, 
про округи та дільниці з всеукраїнського референдуму;

2) забезпечують можливість ознайомлення громадян із списками виборців;
3) оприлюднюють підсумки голосування та результати всеукраїнського референ-

думу;
4) надають іншу інформацію у випадках та порядку, передбачених цим Законом.
3. Рішення органів державної влади щодо всеукраїнського референдуму дово-

дяться до відома громадян України через засоби масової інформації та офіційні веб-
сайти цих органів у строки та порядку, визначені цим Законом. Рішення Централь-
ної виборчої комісії та окружних комісій з всеукраїнського референдуму щодо все-
українського референдуму оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної 
виборчої комісії та у випадках, визначених цим Законом, публікуються у друкованих 
засобах масової інформації.

4. Громадянам України, політичним партіям та громадським організаціям, ініціа-
тивній групі всеукраїнського референдуму гарантується право вільно обговорювати 
доцільність проведення всеукраїнського референдуму, проводити агітацію щодо пи-
тання, винесеного на всеукраїнський референдум, на зборах, мітингах, демонстраці-
ях, у друкованих виданнях, через аудіовізуальні (електронні) засоби масової інфор-
мації та в інший спосіб, не заборонений законом.

5. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові і 
службові особи не можуть забороняти проведення зборів і мітингів з обговорення 
питання, що виноситься на всеукраїнський референдум, створювати перешкоди за-
вчасному сповіщенню громадян України про час і місце їх проведення, а також пере-
шкоджати проведенню відповідних заходів, крім випадків обмеження щодо реаліза-
ції цього права, встановленого судом відповідно до закону.

6. Засоби масової інформації та інформаційні агентства інформують про перебіг 
процесу всеукраїнського референдуму, події, пов’язані з всеукраїнським референду-
мом, на засадах достовірності, повноти і точності інформації та її неупередженого по-
дання. Представникам засобів масової інформації, офіційним спостерігачам гаранту-
ється безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов’язані з всеукраїнським ре-
ферендумом, а на засідання комісій з всеукраїнського референдуму та у приміщення 
для голосування на дільниці з всеукраїнського референдуму в день голосування — 
на умовах, визначених цим Законом. Комісії з всеукраїнського референдуму, орга-
ни державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи 
зобов’язані в межах своїх повноважень надавати інформацію про підготовку і прове-
дення всеукраїнського референдуму.

7. Закордонні дипломатичні установи України, при яких утворені закордонні діль-
ниці з всеукраїнського референдуму, забезпечують опублікування на своїх офіційних 
веб-сайтах і в засобах масової інформації відповідної держави відомостей про час і 
місце голосування, місцезнаходження відповідних дільничних комісій з всеукраїн-
ського референдуму та приміщень для голосування, порядок та строки звернення до 
дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, зокрема з питань включення до 
списку виборців на закордонній дільниці з всеукраїнського референдуму.

Стаття 15. Суб’єкти призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму
1. Всеукраїнський референдум щодо затвердження змін до розділу I «Загальні 

положення», розділу III «Вибори. Референдум» і розділу XIII «Внесення змін до Кон-
ституції України» Конституції України призначається Президентом України відповід-
но до Конституції України.

2. Всеукраїнський референдум щодо зміни території України призначається Вер-
ховною Радою України відповідно до Конституції України.

3. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується Прези-
дентом України відповідно до Конституції України.

Стаття 16. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою
1. Президент України проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціа-

тивою, якщо його ініційовано з додержанням встановлених Конституцією України ви-
мог щодо організації і порядку проведення всеукраїнського референдуму за народ-
ною ініціативою, а також щодо предмета і питання референдуму.

2. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимо-
гу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що 
підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох 
третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.

3. Проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою здій-
снюється указом Президента України.

Стаття 17. Всеукраїнський референдум щодо внесення змін до розділів I, III, XIII 
Конституції України

1. Законопроект, який передбачає внесення змін до розділів I, III, XIII Конститу-
ції України, приймається в порядку, встановленому Конституцією України і Регла-
ментом Верховної Ради України, та затверджується всеукраїнським референдумом.

2. Призначення всеукраїнського референдуму щодо внесення змін до розділів I, 
III, XIII Конституції України здійснюється указом Президента України.

Стаття 18. Всеукраїнський референдум щодо зміни території України
1. Всеукраїнський референдум щодо зміни території України — це форма при-

йняття громадянами України, які мають право голосу, рішення щодо затвердження 
прийнятого Верховною Радою України закону про ратифікацію міжнародного дого-
вору про зміну території України.

2. Призначення всеукраїнського референдуму щодо зміни території України здій-
снюється постановою Верховної Ради України.

Стаття 19. Вимоги до формулювання питань, що виносяться на всеукраїнський 
референдум

1. Питання, що виноситься на всеукраїнський референдум, повинно мати форму 
питального речення стосовно підтримки (затвердження, прийняття):

1) закону;
2) проекту закону про втрату чинності законом України або окремими його по-

ложеннями;
3) положення нормативного характеру (у тому числі принципу, критерію правово-

го регулювання) без викладення його у вигляді проекту закону про втрату чинності 
законом України або окремими його положеннями.

2. Питання всеукраїнського референдуму повинно мати чітке і зрозуміле форму-
лювання, що не допускає різних тлумачень.

Якщо питання всеукраїнського референдуму складається із частин, між ними має 
бути нерозривний внутрішній зв’язок.

Не допускається формулювання, яке:
1) вводить виборця в оману;
2) наводить виборця на відповідь, містить вказівку, натяк, підбурювання чи ін-

ше спонукання до підтримки чи відхилення питання всеукраїнського референдуму.
3. Формулювання питання має відповідати вимогам, передбаченим пунктами 1-3 

частини другої статті 3 цього Закону.
4. Невід’ємною частиною питання всеукраїнського референдуму, що стосується 

затвердження закону, який передбачає внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції 
України, закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну території Украї-
ни, а також втрати чинності законом України або окремими його положеннями, є від-
повідний закон (законопроект).

5. Питання загальнодержавного значення — це питання, вирішення якого впливає 
на долю всього Українського народу та має загальносуспільний інтерес.

Стаття 20. Обмеження щодо призначення (проголошення) та проведення всеу-
країнського референдуму в разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Украї-
ні або окремих її місцевостях

1. У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її міс-
цевостях призначення (проголошення) та проведення всеукраїнського референду-
му забороняється.

2. Процес всеукраїнського референдуму припиняється з дня набрання чинності 
указом Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні 
або окремих її місцевостях. Не пізніше наступного дня після набрання чинності від-
повідним указом Президента України Центральна виборча комісія визначає порядок 
завершення процедур всеукраїнського референдуму, які були розпочаті в межах від-
повідного процесу референдуму.

3. Процес всеукраїнського референдуму, припинений у зв’язку з введенням во-
єнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях, розпочинається 
спочатку через 30 днів з моменту припинення чи скасування воєнного чи надзвичай-
ного стану в Україні або окремих її місцевостях. Центральна виборча комісія оголо-
шує про початок процесу всеукраїнського референдуму на своєму офіційному веб-
сайті не пізніш як через 20 днів з моменту припинення чи скасування воєнного чи 
надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях.

4. У разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях воєнного або надзвичай-
ного стану збір підписів під ініціативою щодо проведення всеукраїнського референ-
думу за народною ініціативою та агітація щодо ініціативи зупиняються з дня набран-
ня чинності відповідним указом Президента України. Через 30 днів після припинення 
чи скасування воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях 
строк, визначений частиною третьою статті 29 цього Закону, продовжується з ураху-
ванням днів, використаних для збору підписів до дня набрання чинності відповідним 
указом Президента України.

Стаття 21. Контроль щодо відповідності Конституції України питання всеукраїн-
ського референдуму

1. Контроль за відповідністю Конституції України (конституційністю) питання, 
яке пропонується для винесення на всеукраїнський референдум за народною іні-
ціативою, а також міжнародного договору про зміну території України, що вносить-
ся до Верховної Ради України, здійснює Конституційний Суд України за зверненням 
суб’єкта права на конституційне звернення в порядку, встановленому законом.

2. Контроль за відповідністю Конституції України (конституційністю) питання, яке 
пропонується для винесення на всеукраїнський референдум (крім всеукраїнського 
референдуму за народною ініціативою), постанови Верховної Ради України про при-
значення всеукраїнського референдуму або указу Президента України про призна-
чення (проголошення) всеукраїнського референдуму здійснює Конституційний Суд 
України за зверненням суб’єкта права на конституційне подання в порядку, встанов-
леному законом.

3. У разі відкриття конституційного провадження за конституційним зверненням 
щодо відповідності Конституції України (конституційності) питання, яке пропонуєть-
ся для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, проце-
дури проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою вважа-
ються зупиненими до ухвалення Конституційним Судом України відповідного акта 
у справі.

У разі відкриття конституційного провадження за конституційним зверненням що-
до відповідності Конституції України (конституційності) міжнародного договору про 
зміну території України, що вноситься до Верховної Ради України для надання зго-
ди на його обов’язковість, процес призначення всеукраїнського референдуму вва-
жається зупиненим до ухвалення Конституційним Судом України відповідного ак-
та у справі.

У разі відкриття конституційного провадження за конституційним поданням що-
до відповідності Конституції України (конституційності) постанови Верховної Ради 
України про призначення всеукраїнського референдуму або указу Президента Укра-
їни про призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму процес всеукра-
їнського референдуму вважається зупиненим до ухвалення Конституційним Судом 
України відповідного акта у справі.

4. Конституційний Суд України зобов’язаний надати висновки про відповідність 
Конституції України (конституційність) питання, яке пропонується для винесення на 
всеукраїнський референдум за народною ініціативою, міжнародного договору про 
зміну території України, що вноситься до Верховної Ради України для надання згоди 
на його обов’язковість, не пізніш як на тридцятий день з моменту отримання Консти-
туційним Судом України відповідного звернення.

5. Всеукраїнський референдум не може бути проголошений (призначений), як-
що відповідно до висновку Конституційного Суду України питання, яке пропонується 
для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, або міжна-
родний договір про зміну території України, що вноситься до Верховної Ради Украї-
ни для надання згоди на його обов’язковість, не відповідає Конституції України (є не-
конституційним).

Народна ініціатива вважається припиненою в день проголошення відповідного 
висновку Конституційного Суду України.

6. Через 10 календарних днів після надання Конституційним Судом України висно-
вку, яким питання, що пропонується для винесення на всеукраїнський референдум 
за народною ініціативою, визнано конституційним, або закриття відповідного кон-
ституційного провадження строк, визначений частиною третьою статті 29 цього За-
кону, продовжується з урахуванням календарних днів, використаних для збору під-
писів до дня набрання чинності відповідним актом.

7. У разі надання Конституційним Судом України висновку про відповідність Кон-
ституції України (конституційність) питання, яке пропонується для винесення на все-
український референдум за народною ініціативою, висновку про відповідність Кон-
ституції України (конституційність) міжнародного договору про зміну території Укра-
їни, ухвалення рішення про відповідність Конституції України (конституційність) по-
станови Верховної Ради України про призначення всеукраїнського референдуму або 
указу Президента України про призначення (проголошення) всеукраїнського рефе-
рендуму, постановлення ухвали про закриття відповідного конституційного прова-
дження процес всеукраїнського референдуму продовжується, а в разі неможливості 
його продовження — відновлюється.

Центральна виборча комісія визначає порядок продовження або відновлення про-
цедур всеукраїнського референдуму, що були розпочаті в межах відповідного про-
цесу референдуму.

Стаття 22. Процес всеукраїнського референдуму
1. Процес всеукраїнського референдуму розпочинається наступного дня після 

дня опублікування відповідно указу Президента України чи постанови Верховної Ра-
ди України.

2. Процес всеукраїнського референдуму завершується через п’ятнадцять днів піс-
ля дня офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів всеу-
країнського референдуму.

3. Процес всеукраїнського референдуму припиняється у разі визнання Конститу-
ційним Судом України постанови Верховної Ради України або указу Президента Укра-
їни про призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму такими, що не 
відповідають Конституції України (є неконституційними).

Після ухвалення відповідного рішення Конституційного Суду України Централь-
на виборча комісія приймає рішення, яким визначає порядок завершення процедур 
всеукраїнського референдуму, які були розпочаті в межах відповідного процесу ре-
ферендуму.

4. Процес всеукраїнського референдуму, на який винесено питання втрати чин-
ності законом України або окремими його положеннями, припиняється в разі на-
брання чинності законом України про втрату чинності законом України або всіма йо-
го окремими положеннями, які винесені на всеукраїнський референдум. У такому ра-
зі рішення про припинення процесу всеукраїнського референдуму приймається Цен-
тральною виборчою комісією не пізніше наступного дня після дня набрання чинності 
законом України про втрату чинності законом України або всіма його окремими по-
ложеннями, які винесені на всеукраїнський референдум.

Положення абзацу першого цієї частини не застосовуються, якщо закон України 
про втрату чинності законом України або всіма його окремими положеннями, які ви-
несені на всеукраїнський референдум, набрав чинності у день, що передує дню го-
лосування, у день голосування або після дня голосування на всеукраїнському ре-
ферендумі.

Стаття 23. Процедури в електронному вигляді при організації та проведенні всеу-
країнського референдуму

1. Для організації та проведення всеукраїнського референдуму використовується 
автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система як компонент автомати-
зованої інформаційної системи, що застосовується при проведенні виборів та рефе-
рендумів (далі — автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система).

2. Порядок створення та функціонування автоматизованої інформаційно-телеко-
мунікаційної системи затверджується Центральною виборчою комісією.
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ДОКУМЕНТИ   
Стаття 24. Суб’єкти процесу всеукраїнського референдуму
1. Суб’єктами процесу всеукраїнського референдуму є:
1) виборець;
2) Центральна виборча комісія;
3) комісії з всеукраїнського референдуму, утворені відповідно до цього Закону та 

Закону України »Про Центральну виборчу комісію»;
4) ініціативна група всеукраїнського референдуму, утворена відповідно до цьо-

го Закону;
5) політична партія, зареєстрована в Центральній виборчій комісії як прихильник 

або опонент питання всеукраїнського референдуму;
6) громадська організація, зареєстрована в Центральній виборчій комісії як при-

хильник або опонент питання всеукраїнського референдуму;
7) офіційний спостерігач від ініціативної групи всеукраїнського референдуму, по-

літичної партії, громадської організації, зареєстрованої як прихильник або опонент 
питання всеукраїнського референдуму, а також від громадської організації, до ста-
тутної діяльності якої належать питання, пов’язані з процесом виборів та всеукраїн-
ського референдуму або із забезпеченням виборчих прав громадян України, зареє-
стрований відповідно до вимог цього Закону.

Стаття 25. Порядок обчислення строків
1. Строки, визначені цим Законом, обчислюються в календарних днях, а в окре-

мих випадках, визначених цим Законом, строки обчислюються в годинах або хви-
линах.

2. Першим днем строку, що відповідно до цього Закону має початися у зв’язку з 
настанням певної події, є день, наступний за днем настання зазначеної події.

3. Останнім днем строку, що відповідно до цього Закону має закінчитися у зв’язку 
з настанням певної події, є день, що передує дню зазначеної події.

Розділ II 
ПРИЗНАЧЕННЯ (ПРОГОЛОШЕННЯ) ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ

Стаття 26. Порядок призначення всеукраїнського референдуму про внесення змін 
до Конституції України

1. Прийнятий не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної 
Ради України та підписаний Головою Верховної Ради України закон, який передба-
чає внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України, невідкладно направляєть-
ся Президентові України.

2. Президент України не пізніш як на п’ятнадцятий день після отримання зако-
ну, який передбачає внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України, видає 
указ про призначення всеукраїнського референдуму про внесення змін до Консти-
туції України.

3. В указі Президента України про призначення всеукраїнського референдуму про 
внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України визначається дата проведен-
ня всеукраїнського референдуму, якою є остання неділя шістдесятиденного строку 
з дня опублікування указу, та сформульоване питання, що виноситься на всеукраїн-
ський референдум. До указу Президента України про призначення всеукраїнського 
референдуму про внесення змін до Конституції України додається текст закону, який 
передбачає внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України, що виноситься на 
затвердження всеукраїнським референдумом.

Стаття 27. Порядок призначення всеукраїнського референдуму щодо питання про 
зміну території України

1. Прийнятий Верховною Радою України та підписаний Головою Верховної Ради 
України закон про ратифікацію міжнародного договору щодо зміни території України 
невідкладно направляється Президентові України.

2. Президент України протягом п’ятнадцяти днів після отримання закону про ра-
тифікацію міжнародного договору щодо зміни території України підписує його та на-
правляє до Верховної Ради України для призначення всеукраїнського референдуму 
з питання, визначеного статтею 73 Конституції України, або повертає закон із свої-
ми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для 
повторного розгляду.

3. Якщо під час повторного розгляду закон про ратифікацію міжнародного до-
говору щодо зміни території України, повернутий Президентом України для повтор-
ного розгляду, буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома 
третинами від її конституційного складу, Президент України протягом десяти днів 
зобов’язаний його підписати та направити до Верховної Ради України для призна-
чення всеукраїнського референдуму з питання, визначеного статтею 73 Конститу-
ції України.

4. У разі підписання Президентом України закону про ратифікацію міжнародно-
го договору щодо зміни території України Верховна Рада України невідкладно при-
ймає постанову про призначення всеукраїнського референдуму щодо питання про 
зміну території України.

5. У постанові Верховної Ради України про призначення всеукраїнського референ-
думу щодо питання про зміну території України визначається дата проведення всеу-
країнського референдуму про зміну території України, яка призначається на остан-
ню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування постанови Верховної Ради 
України про його призначення, та питання, що виноситься на всеукраїнський рефе-
рендум. До постанови Верховної Ради України додаються тексти прийнятого закону 
про ратифікацію міжнародного договору щодо зміни території України та міжнарод-
ного договору щодо зміни території України.

Стаття 28. Порядок проголошення всеукраїнського референдуму за народною іні-
ціативою

1. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується Прези-
дентом України на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право 
голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у 
двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.

2. На всеукраїнський референдум за народною ініціативою можуть бути винесені 
питання, передбачені пунктами 2 і 4 частини першої статті 3 цього Закону.

3. Президент України не пізніш як на п’ятнадцятий день після отримання рішення 
Центральної виборчої комісії про підсумки збирання підписів громадян України під 
ініціативою про проведення всеукраїнського референдуму видає указ про проголо-
шення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

4. В указі Президента України про проголошення всеукраїнського референдуму 
за народною ініціативою визначається дата його проведення, якою є остання неділя 
шістдесятиденного строку з дня опублікування указу, а також зазначається питання 
загальнодержавного значення, що виноситься на всеукраїнський референдум за на-
родною ініціативою. У разі якщо предметом всеукраїнського референдуму за народ-
ною ініціативою є питання про втрату чинності законом України або окремими його 
положеннями, до указу Президента України про проголошення всеукраїнського ре-
ферендуму за народною ініціативою додається текст проекту закону про втрату чин-
ності законом України або окремими його положеннями, що пропонується для вине-
сення на всеукраїнський референдум.

Стаття 29. Загальний порядок здійснення народної ініціативи
1. Народна ініціатива щодо проведення всеукраїнського референдуму за народ-

ною ініціативою здійснюється шляхом збирання підписів не менш як 3 мільйонів гро-
мадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення все-
українського референдуму за народною ініціативою зібрано не менш як у двох тре-
тинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.

2. Збір підписів під ініціативою щодо проведення всеукраїнського референдуму 
за народною ініціативою здійснює ініціативна група всеукраїнського референдуму за 
народною ініціативою, що утворюється і діє відповідно до цього Закону.

3. Збір підписів під ініціативою щодо проведення всеукраїнського референдуму 
за народною ініціативою триває протягом дев’яноста днів з дня отримання свідоцтва 
про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціа-
тивою, що пропонує винести відповідне питання на всеукраїнський референдум за 
народною ініціативою.

Стаття 30. Порядок утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму за 
народною ініціативою

1. Ініціативна група всеукраїнського референдуму за народною ініціативою (далі 
— ініціативна група) утворюється на зборах громадян України, в яких беруть участь 
не менш як триста виборців.

2. Організаторами зборів можуть бути виключно виборці.
3. Забороняється проводити збори громадян щодо утворення ініціативної групи в 

органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах міс-
цевого самоврядування, Збройних Силах України та інших утворених відповідно до 
закону військових формуваннях, органах правопорядку, дитячих закладах, закладах 
освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунальних підприємствах 
та установах.

4. Не пізніше ніж за п’ять днів до дня проведення зборів громадян України що-
до проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою їх організа-
тори повинні письмово повідомити Центральну виборчу комісію про дату, час, міс-
це і мету зборів.

5. Центральна виборча комісія своїм рішенням направляє на збори громадян 
України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою 
представника (представників) для посвідчення факту проведення зборів. Таким 
представником Центральної виборчої комісії може бути член Центральної виборчої 
комісії, працівник Секретаріату Центральної виборчої комісії або регіонального чи те-
риторіального представництва Центральної виборчої комісії.

6. Перед початком зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського ре-
ферендуму за народною ініціативою проводиться реєстрація учасників, складається 
їх список із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові, дати народження, ви-
борчої адреси, відомостей про документи, що посвідчують особу та підтверджують 
громадянство України, кожного учасника. Кожний учасник зборів громадян України 
щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою навпроти 
свого прізвища ставить особистий підпис, що засвідчує його участь у зборах. Пер-
сональні дані учасників є конфіденційною інформацією. Особи, які мають доступ до 

цієї інформації для виконання вимог цього Закону, несуть відповідальність за її не-
законну обробку.

7. На зборах громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму 
за народною ініціативою обираються голова та секретар зборів, лічильна комісія, за-
тверджується порядок денний зборів, до якого включаються питання про проведен-
ня всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, формулюється питання, 
що пропонується винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, 
затверджується обґрунтування позиції щодо питання всеукраїнського референдуму 
за народною ініціативою (у повному та скороченому вигляді), формується персо-
нальний склад ініціативної групи.

Обґрунтування позиції щодо питання всеукраїнського референдуму за народною 
ініціативою має містити:

1) визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати рішенням Україн-
ського народу на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою;

2) визначення цілей такого рішення;
3) визначення очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків та-

кого рішення;
4) обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей, до якого забороне-

но включати заклики голосувати за або проти питання всеукраїнського референду-
му за народною ініціативою, а також положення, спрямовані на ліквідацію незалеж-
ності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суве-
ренітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплен-
ня державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расо-
вої, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення.

Обґрунтування позиції щодо питання всеукраїнського референдуму у скорочено-
му вигляді для розміщення його на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комі-
сії та використання при виготовленні інформаційних плакатів відповідно до статті 93 
цього Закону може містити не більше 2500 друкованих знаків.

8. У разі якщо більшість зареєстрованих учасників зборів щодо проведення все-
українського референдуму за народною ініціативою проголосує за проведення все-
українського референдуму за народною ініціативою, затвердження формулювання 
питання і тексту законопроекту про втрату чинності відповідним законом України або 
окремими його положеннями, що пропонується на нього винести (у випадку ініцію-
вання всеукраїнського референдуму з питання, передбаченого пунктом 4 частини 
першої статті 3 цього Закону), та обґрунтування позиції щодо питання всеукраїнсько-
го референдуму за народною ініціативою, з числа учасників зборів обирається ініці-
ативна група, якій доручається організація збору підписів громадян України на під-
тримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініці-
ативою та здійснення інших функцій, передбачених цим Законом.

Текст законопроекту про втрату чинності законом України або окремими його по-
ложеннями, що пропонується винести на всеукраїнський референдум за народною 
ініціативою, не може бути змінений після його затвердження більшістю зареєстро-
ваних учасників зборів щодо проведення всеукраїнського референдуму за народ-
ною ініціативою.

9. Ініціативна група складається не менш як з шістдесяти громадян України, які на 
день її утворення мають право голосу. Збори утворюють лише одну ініціативну гру-
пу. На зборах складається список членів ініціативної групи із зазначенням прізвища, 
власного імені, по батькові, дати народження, виборчої адреси, відомостей про доку-
менти, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, кожного чле-
на ініціативної групи.

10. На зборах громадян також обирається особа, яка буде представляти інтере-
си ініціативної групи (далі — уповноважений представник ініціативної групи), про що 
складається рішення, що підписується головою та секретарем зборів.

У заяві про призначення уповноваженого представника ініціативної групи зазна-
чаються:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові;
2) громадянство;
3) день, місяць і рік народження;
4) місце роботи, займана посада (заняття);
5) виборча адреса, контактний номер телефону.
До заяви додається письмова згода особи бути уповноваженим представником 

ініціативної групи.
Уповноваженим представником ініціативної групи не можуть бути особи, визначе-

ні пунктами 4-7 частини третьої статті 41 цього Закону.
11. За результатами зборів громадян України (далі — збори) оформляється про-

токол, в якому зазначаються:
1) дата, місце проведення, кількість учасників;
2) інформація про обрання голови та секретаря зборів;
3) хід обговорення питань порядку денного, а також питання, що пропонується 

винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, сформульоване з 
урахуванням вимог, передбачених цим Законом;

4) результати голосування питань порядку денного;
5) персональний склад ініціативної групи та інформація про уповноваженого 

представника ініціативної групи відповідно до частини десятої цієї статті.
Протокол підписують голова та секретар зборів. Текст законопроекту про втрату 

чинності законом України або окремими його положеннями, що пропонується вине-
сти на всеукраїнський референдум за народною ініціативою (у разі ініціювання всеу-
країнського референдуму з питання, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 
3 цього Закону), обґрунтування позиції щодо питання всеукраїнського референдуму 
за народною ініціативою, список учасників зборів, список членів ініціативної групи є 
додатками до протоколу зборів та його невід’ємними частинами.

12. До документів, зазначених у частині одинадцятій цієї статті, додається пись-
мова заява кожної особи, включеної до ініціативної групи, про її згоду бути членом 
ініціативної групи.

13. Письмова заява про згоду бути членом ініціативної групи повинна містити 
прізвище, власне ім’я, по батькові такої особи, дату її народження, відомості про ви-
борчу адресу та місце фактичного проживання, відомості про документи, що посвід-
чують її особу та підтверджують громадянство України, згоду бути членом ініціатив-
ної групи, дату написання заяви та підпис.

14. У десятиденний строк з дня проведення зборів уповноважений представник 
ініціативної групи передає до Центральної виборчої комісії підписані головою і се-
кретарем зборів документи проведених зборів, а саме:

1) протокол зборів (з додатками);
2) письмові заяви кожного з членів ініціативної групи про згоду бути членом іні-

ціативної групи;
3) рішення зборів про призначення уповноваженого представника ініціативної 

групи;
4) письмову заяву особи про згоду бути уповноваженим представником ініціа-

тивної групи.
Список учасників зборів і список членів ініціативної групи подаються до Цен-

тральної виборчої комісії з дотриманням вимог законодавства про захист персо-
нальних даних в електронному вигляді у формі відкритих даних шляхом їх надси-
лання на офіційну електронну пошту Центральної виборчої комісії у строк, визначе-
ний цією частиною.

15. Центральна виборча комісія видає уповноваженому представнику ініціативної 
групи, який подав документи, зазначені у частині чотирнадцятій цієї статті, довідку 
про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць 
і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.

16. Організаційною формою роботи ініціативної групи є засідання. Засідання іні-
ціативної групи є правомочним, за умови присутності не менше двох третин її чле-
нів. Рішення ініціативної групи приймається більшістю голосів загального складу іні-
ціативної групи.

Стаття 31. Реєстрація ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народ-
ною ініціативою

1. Центральна виборча комісія у десятиденний строк здійснює аналіз дотриман-
ня вимог цього Закону під час утворення ініціативної групи, а також аналіз докумен-
тів, передбачених частиною чотирнадцятою статті 30 цього Закону, на предмет їх від-
повідності вимогам цього Закону, Конституції України та приймає постанову про ре-
єстрацію ініціативної групи або про відмову в реєстрації ініціативної групи із зазна-
ченням мотивів такого рішення. У разі встановлення Центральною виборчою комісі-
єю ознак порушення вимог цього Закону під час утворення ініціативної групи, невід-
повідності поданих документів вимогам цього Закону їх аналіз на предмет відповід-
ності Конституції України не здійснюється.

У разі виявлення ознак невідповідності Конституції України питання, що пропо-
нується винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, Централь-
на виборча комісія приймає постанову про зупинення процедури реєстрації та звер-
тається до Президента України із клопотанням про направлення до Конституційного 
Суду України конституційного звернення щодо конституційності питання, що пропо-
нується винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.

Якщо протягом сорока днів Президент України не подасть відповідне звернення 
до Конституційного Суду України та/або не буде відкрито конституційне проваджен-
ня щодо нього, Центральна виборча комісія відновлює процедуру реєстрації та про-
тягом п’яти днів приймає одне із рішень, передбачених абзацом першим цієї частини.

2. Відмова в реєстрації ініціативної групи може бути прийнята на підставі:
1) порушення вимог цього Закону під час утворення ініціативної групи та/або не-

відповідності питання чи тексту законопроекту, що пропонується винести на всеукра-
їнський референдум за народною ініціативою, вимогам цього Закону;

2) висновку Конституційного Суду України про невідповідність Конституції Укра-
їни питання, що пропонується винести на всеукраїнський референдум за народною 
ініціативою.

Помилки і неточності, виявлені в поданих документах, якщо їх наявність не є пере-
шкодою для розуміння змісту викладених відомостей, підлягають виправленню або 

уточненню у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, і не є підста-
вою для відмови в реєстрації ініціативної групи.

3. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реє-
страції ініціативної групи, копія такого рішення видається уповноваженому представ-
нику ініціативної групи протягом двох днів з дня його прийняття.

4. Відмову Центральної виборчої комісії в реєстрації ініціативної групи або непри-
йняття нею рішення щодо реєстрації ініціативної групи може бути оскаржено ініціа-
тивною групою в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства 
України.

5. Рішення Центральної виборчої комісії щодо реєстрації ініціативної групи пови-
нно містити формулювання питання всеукраїнського референдуму, а в разі ініцію-
вання всеукраїнського референдуму з питання, передбаченого пунктом 4 частини 
першої статті 3 цього Закону, — також текст законопроекту про втрату чинності за-
коном України або окремими його положеннями, що пропонується винести на всеу-
країнський референдум за народною ініціативою.

6. Центральна виборча комісія не пізніше наступного дня з дня прийняття рішення 
про реєстрацію ініціативної групи видає уповноваженому представнику ініціативної 
групи свідоцтво про реєстрацію та посвідчення членів ініціативної групи, зразки під-
писного листа та протоколу про підсумки збору підписів на підтримку ініціативи про-
ведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою за формою, вста-
новленою Центральною виборчою комісією.

7. У свідоцтві про реєстрацію ініціативної групи зазначаються загальний строк 
збору підписів, що не може перевищувати дев’яносто днів з дня видачі свідоцтва про 
реєстрацію ініціативної групи, питання всеукраїнського референдуму, а в разі ініці-
ювання всеукраїнського референдуму з питання, передбаченого пунктом 4 частини 
першої статті 3 цього Закону, — також текст законопроекту про втрату чинності за-
коном України або окремими його положеннями, що пропонується винести на всеу-
країнський референдум за народною ініціативою.

8. Інформація про реєстрацію ініціативної групи, склад ініціативної групи, форму-
лювання запропонованого питання всеукраїнського референдуму за народною іні-
ціативою, текст законопроекту про втрату чинності законом України або окремими 
його положеннями, а також інформація про початок і строк збору підписів грома-
дян України на підтримку цієї ініціативи у триденний строк опубліковуються в газеті 
«Голос України» та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої 
комісії. Текст обґрунтування позиції ініціативної групи щодо питання всеукраїнсько-
го референдуму за народною ініціативою оприлюднюється на офіційному веб-сайті 
Центральної виборчої комісії у повному та скороченому вигляді.

9. Плата за реєстрацію ініціативної групи не стягується.
10. Органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, орга-

нам місцевого самоврядування, а також підприємствам, установам, організаціям, що 
перебувають у державній та комунальній власності, забороняється здійснювати ви-
датки, пов’язані з організацією і діяльністю ініціативної групи.

11. Ініціативна група зобов’язана в порядку, встановленому статтею 70 цього За-
кону, створити фонд ініціативної групи.

12. Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації іншим ініціативним групам, 
уповноваженим збирати підписи виборців на підтримку ініціативи проведення всеу-
країнського референдуму за народною ініціативою з питань, що за змістом чи по суті 
збігаються з питанням, яке винесене на всеукраїнський референдум за народною іні-
ціативою зборами громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму за на-
родною ініціативою, та обрана ними ініціативна група вже зареєстрована Централь-
ною виборчою комісією.

Стаття 32. Порядок збору підписів
1. З дня одержання свідоцтва про реєстрацію ініціативна група має право безпе-

решкодно проводити агітацію щодо ініціативи проведення всеукраїнського референ-
думу за народною ініціативою та збирати підписи виборців на підтримку ініціативи.

2. Виборець може реалізувати своє право підтримки ініціативи проведення всеу-
країнського референдуму за народною ініціативою шляхом підписання підписного 
листа у паперовому вигляді.

Підпис вважається зібраним на території області за місцем виборчої адреси ви-
борця.

3. Ініціативна група має право виготовляти підписні листи за встановленою Цен-
тральною виборчою комісією формою за рахунок коштів фонду ініціативної групи, 
утвореного відповідно до статті 70 цього Закону.

Витрати, пов’язані з організацією збору підписів громадян на підтримку ініціативи 
проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, здійснюються 
за рахунок коштів фонду ініціативної групи відповідно до цього Закону.

Підписний лист на підтримку проведення всеукраїнського референдуму за народ-
ною ініціативою повинен містити:

1) зазначення «всеукраїнський референдум за народною ініціативою»;
2) дату реєстрації ініціативної групи;
3) формулювання питання, що пропонується винести на всеукраїнський референ-

дум за народною ініціативою;
4) відомості про особу, яка збирає підписи виборців (прізвище, власне ім’я, по 

батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, місце проживання, виборча 
адреса, за наявності — номер телефону);

5) повну назву населеного пункту (села, селища, міста), в якому проводиться збір 
підписів, а також району (міста), області, Автономної Республіки Крим, до складу 
яких входить цей населений пункт.

У разі якщо предметом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою 
є втрата чинності законом України або окремими його положеннями, до підписно-
го листа обов’язково додається текст законопроекту про втрату чинності законом 
України або окремими його положеннями на всеукраїнському референдумі за на-
родною ініціативою.

4. Підписний лист повинен мати графи, в яких зазначаються:
1) порядковий номер виборця у підписному листі;
2) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) виборця 

відповідно до документа, зазначеного у пункті 6 цієї частини;
3) число, місяць і рік народження виборця;
4) громадянство виборця;
5) виборча адреса виборця;
6) назва, номер і серія документа, що посвідчує особу і підтверджує громадянство 

виборця, передбаченого частиною третьою статті 6 цього Закону;
7) дата проставлення підпису виборцем;
8) особистий підпис виборця.
5. В одному підписному листі у паперовому вигляді враховуються підписи вибор-

ців лише з одного району.
6. Підписи виборців у паперовій формі на підтримку всеукраїнського референду-

му за народною ініціативою можуть збирати лише члени ініціативної групи.
7. Виборець, який підтримує ініціативу проведення всеукраїнського референдуму 

за народною ініціативою, власноручно на підписному листі українською мовою за-
значає прізвище, власне ім’я, по батькові, дату народження, номер і серію докумен-
та, що посвідчує особу і підтверджує громадянство України, виборчу адресу, ставить 
свій підпис і дату підписання.

8. У разі якщо виборець, який є особою з порушенням здоров’я (у зв’язку з інва-
лідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком), не має можливості внести зазначе-
ні відомості до підписного листа у паперовому вигляді власноручно, на його прохан-
ня з відома особи, яка збирає підписи, це може зробити у його присутності інший ви-
борець (крім особи, яка збирає підписи, офіційного спостерігача), про що біля тако-
го підпису особою, яка збирає підписи, робиться відмітка із зазначенням передбаче-
них цією статтею відомостей про виборця, який поставив підпис від імені підписанта.

9. Член ініціативної групи, який здійснював збір підписів, проставляє цифрами 
і прописом кількість зібраних у підписному листі підписів громадян України. Кож-
ний підписний лист у паперовому вигляді засвідчується підписом члена ініціативної 
групи, який здійснював збір підписів виборців, які підтримують ініціативу проведен-
ня всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. При засвідченні підпис-
ного листа член ініціативної групи, який здійснював збір підписів, зазначає свої пріз-
вище, власне ім’я та по батькові, дату народження, виборчу адресу, серію, номер і 
дату видачі паспорта громадянина України, а також ставить особистий підпис і да-
ту підписання.

10. Член ініціативної групи, який здійснював збір підписів, викладає дані виборців, 
зібрані на підписних листах на підтримку всеукраїнського референдуму, в електро-
нному вигляді, організованому у форматі, що дозволяє його автоматизоване обро-
блення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного викорис-
тання (далі — підписні електронні дані), за формою, затвердженою Центральною ви-
борчою комісією. Достовірність викладених в електронному вигляді зазначених да-
них підтверджується членом ініціативної групи, який здійснював збір підписів, шля-
хом накладення власного кваліфікованого електронного підпису.

11. Збір підписів на підтримку ініціативи проведення всеукраїнського референду-
му за народною ініціативою може здійснюватися у місцях, у яких збір підписів не за-
боронений цим Законом.

12. Членам ініціативної групи забороняється збирати підписи в органах держав-
ної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самовря-
дування, Збройних Силах України та інших утворених відповідно до закону військо-
вих формуваннях, органах правопорядку, дитячих закладах, закладах освіти, закла-
дах охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунальних підприємствах та 
установах.

Забороняється у процесі збору підписів на підтримку ініціативи проведення все-
українського референдуму за народною ініціативою примушувати громадян ставити 
чи не ставити свої підписи або винагороджувати їх за це в будь-якій формі.

Забороняється збирати підписи на підтримку ініціативи проведення всеукраїн-
ського референдуму за народною ініціативою у місцях видачі заробітної плати, пен-
сії, допомоги, стипендії, інших соціальних виплат, надання благодійної допомоги.
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13. Виборець, який підтримує ініціативу проведення всеукраїнського референду-

му за народною ініціативою, має право поставити підпис на підтримку однієї ініціа-
тиви проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою лише один 
раз. У разі виявлення декількох підписів однієї особи відповідні підписи зарахову-
ються як один підпис.

14. Підтримка виборцем ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за 
народною ініціативою в порядку, визначеному цією статтею, вважається згодою на 
обробку його персональних даних в обсязі, встановленому цим Законом.

Стаття 33. Агітація під час збору підписів на підтримку ініціативи проведення все-
українського референдуму за народною ініціативою

1. Агітація під час збору підписів на підтримку ініціативи проведення всеукраїн-
ського референдуму за народною ініціативою — це здійснення будь-якої діяльнос-
ті, що спонукає виборців підтримати або не підтримати ініціативу проведення всеу-
країнського референдуму за народною ініціативою (далі — агітація щодо ініціативи).

2. Агітацію щодо ініціативи мають право здійснювати політичні партії та громад-
ські організації, за умови створення ними фонду агітації щодо ініціативи, та ініціа-
тивна група.

Агітація щодо ініціативи здійснюється виключно за рахунок коштів фонду ініці-
ативної групи, фонду агітації щодо ініціативи політичної партії, громадської органі-
зації, а також із дотриманням вимог, передбачених статтями 94-100 цього Закону.

Громадяни України — виборці мають право особисто вести або брати участь у 
проведенні агітації щодо підтримки чи непідтримки ініціативи проведення всеукраїн-
ського референдуму за народною ініціативою без витрачання власних коштів.

3. Рахунок фонду агітації щодо ініціативи може бути відкритий політичною пар-
тією, громадською організацією після дня оприлюднення на офіційному веб-сайті 
Центральної виборчої комісії повідомлення про реєстрацію ініціативної групи та до 
моменту закінчення строку збору підписів громадян на підтримку цієї ініціативи. По-
рядок відкриття і закриття рахунків фонду агітації щодо ініціативи політичної партії, 
громадської організації встановлюється Національним банком України за погоджен-
ням із Центральною виборчою комісією та не може бути змінений після дня опри-
люднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії повідомлення про 
реєстрацію ініціативної групи та до моменту закінчення строку збору підписів грома-
дян на підтримку цієї ініціативи.

4. Кошти фонду агітації щодо ініціативи, створеного політичною партією, громад-
ською організацією, формуються у порядку, передбаченому статтею 72 цього За-
кону.

5. Політична партія, громадська організація призначає одного розпорядника ра-
хунку свого фонду агітації щодо ініціативи, який має виключне право на розпоря-
джання коштами з рахунку цього фонду. Про призначення розпорядника рахунку 
свого фонду агітації щодо ініціативи політична партія, громадська організація не піз-
ніше наступного дня після дня його відкриття повідомляє Центральну виборчу комі-
сію та Національне агентство з питань запобігання корупції із зазначенням прізвища, 
власного імені, по батькові, дати народження, місця проживання або місця перебу-
вання, відомостей про документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство 
України. Повідомлення політичної партії, громадської організації підписується керів-
ником політичної партії, громадської організації. До повідомлення додається влас-
норуч написана заява громадянина України про згоду бути розпорядником рахунку.

6. Розпорядник коштів рахунку фонду агітації щодо ініціативи, створеного полі-
тичною партією, громадською організацією, зобов’язаний вести облік надходження 
та витрачання коштів фонду.

Розпорядник рахунків фонду агітації щодо ініціативи забезпечує додержання фі-
нансової дисципліни, цільове використання коштів фонду.

7. Контроль за діяльністю фондів агітації щодо ініціативи здійснюють Централь-
на виборча комісія, Національне агентство з питань запобігання корупції та банк, в 
якому відкрито рахунок фонду, відповідно до порядку, встановленого Центральною 
виборчою комісією спільно з Національним банком України за погодженням з Наці-
ональним агентством з питань запобігання корупції. Банк, в якому відкрито рахунок 
фонду, надає Центральній виборчій комісії та Національному агентству з питань за-
побігання корупції щотижнево (щоденно) або за їхнім зверненням відомості про роз-
міри та джерела внесків, що надійшли на рахунок фонду, рух коштів, а також про їх 
залишки на рахунку.

Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює контроль за своє-
часністю подання звітів про надходження і використання коштів фондів, повнотою 
таких звітів, достовірністю включених до них відомостей.

8. Розпорядник рахунку фонду агітації щодо ініціативи протягом десяти днів з дня 
закінчення строку збирання підписів або припинення ініціативи з підстави, перед-
баченої частиною п’ятою статті 21 цього Закону, зобов’язаний подати до Централь-
ної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції фінан-
совий звіт про надходження та використання коштів фонду (у паперовій формі та в 
електронному вигляді), який оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Центральної 
виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції не пізніше 
дня, наступного за днем його надходження.

У фінансових звітах, передбачених цією частиною, обов’язковому оприлюдненню 
підлягають прізвище, власне ім’я, по батькові та місце проживання (область, район, 
населений пункт) фізичної особи. Інші відомості про фізичну особу, віднесені до ін-
формації з обмеженим доступом, оприлюдненню не підлягають.

9. Аналіз фінансових звітів, передбачених частиною восьмою цієї статті, здійсню-
ється Центральною виборчою комісією та Національним агентством з питань запо-
бігання корупції і полягає у встановленні відповідності звітних даних вимогам цього 
Закону, своєчасності подання звітів та відповідності звітних даних інформації, отри-
маній від банків, у яких відкрито рахунки фондів. Центральна виборча комісія та На-
ціональне агентство з питань запобігання корупції протягом п’ятнадцяти днів з дня 
закінчення строку збирання підписів або припинення ініціативи з підстави, перед-
баченої частиною п’ятою статті 21 цього Закону, оприлюднюють на своїх офіційних 
веб-сайтах результати аналізу фінансових звітів, передбачених частиною восьмою 
цієї статті. У разі виявлення в ході аналізу фінансових звітів ознак порушення вимог 
цього Закону Центральна виборча комісія та Національне агентство з питань запобі-
гання корупції повідомляють про це відповідні органи правопорядку для перевірки і 
реагування відповідно до закону.

10. У фінансових звітах, передбачених частиною восьмою цієї статті, в 
обов’язковому порядку відображається інформація про всі надходження на рахунок 
фонду агітації щодо ініціативи, здійснені витрати та залишки коштів на відповідних 
рахунках, у тому числі інформація про дату надходження кожного внеску до фонду, 
його розмір, особу, яка здійснила внесок на відповідний рахунок фонду (із зазначен-
ням відомостей про особу, яка здійснила внесок до фонду, передбачених Законом 
України »Про політичні партії в Україні» для осіб, які здійснюють внески на підтримку 
політичної партії), назву політичної партії (у разі здійснення внеску політичною пар-
тією), призначення, дату здійснення і суму кожного платежу з відповідного рахун-
ку фонду, отримувача кожного платежу (із зазначенням відомостей про отримувача 
платежу, передбачених Законом України «Про політичні партії в Україні»).

11. Форми фінансових звітів, передбачених частиною восьмою цієї статті, і поря-
док проведення їх аналізу встановлюються Центральною виборчою комісією за пого-
дженням з Національним агентством з питань запобігання корупції.

12. Невикористані кошти фонду агітації щодо ініціативи політичної партії, громад-
ської організації за зверненням керівного органу політичної партії, громадської орга-
нізації, яке подається до банку в десятиденний строк з дня завершення строку зби-
рання підписів або припинення ініціативи з підстави, передбаченої частиною п’ятою 
статті 21 цього Закону, перераховуються з рахунку фонду агітації щодо ініціативи на 
поточний банківський рахунок відповідно політичної партії, громадської організації у 
п’ятиденний строк з дня надходження зазначеного звернення. Якщо таке звернення 
не надійшло до банку у встановлений строк, невикористані кошти фонду політичної 
партії, громадської організації перераховуються банком до державного бюджету на 
п’ятнадцятий день з дня завершення строку збирання підписів.

Стаття 34. Передача ініціативною групою підписних листів у паперовому вигляді 
до Центральної виборчої комісії

1. Після закінчення збирання підписів виборців ініціативна група підраховує за-
гальну кількість підписів виборців щодо призначення референдуму за народною іні-
ціативою, зібраних на підтримку ініційованого питання всеукраїнського референдуму 
відповідно до вимог частини другої статті 72 Конституції України.

Про підсумки збирання підписів виборців ініціативна група складає протокол, 
який підписується усіма членами ініціативної групи.

2. Форма протоколу, зазначеного у частині першій цієї статті, затверджується Цен-
тральною виборчою комісією одночасно із затвердженням форми підписного листа.

3. Підписні листи, пронумеровані та зброшуровані у вигляді папок окремо по кож-
ній області відповідно до вимог частини другої статті 72 Конституції України, про-
токол про підсумки збору підписів під ініціативою проведення всеукраїнського ре-
ферендуму передаються уповноваженим представником ініціативної групи до Цен-
тральної виборчої комісії не пізніше 18 години дня, в який закінчується строк збору 
підписів на підтримку ініціативи проведення всеукраїнського референдуму.

4. Прийняття документів Центральною виборчою комісією здійснюється шляхом 
завірення кожної папки з підписними листами своєю печаткою, перевірки відповід-
ності кількості представлених підписних листів їх кількості, зазначеній у протоко-
лі про підсумки збору підписів на підтримку ініціативи проведення всеукраїнсько-
го референдуму.

5. При прийманні підписних листів Центральна виборча комісія перевіряє відпо-
відність кількості поданих підписних листів кількості цих листів, зазначеній у прото-
колі про підсумки збору підписів виборців, та складає акт приймання-передачі під-
писних листів, в якому зазначаються кількість прийнятих підписних листів та заявле-
на кількість підписів виборців, а також дата і час їх приймання, посада і прізвище осо-
би, яка прийняла документи. Акт складається у двох примірниках і підписується упо-
вноваженим на це членом Центральної виборчої комісії та особою, яка передала під-
писні листи. Перший примірник акта видається особі, яка передала підписні листи, а 
другий примірник акта зберігається у Центральній виборчій комісії.

6. Центральна виборча комісія не приймає підписні листи після закінчення строку, 
зазначеного у частині третій цієї статті.

Стаття 35. Підрахунок та перевірка підписів Центральною виборчою комісією
1. Центральна виборча комісія після надходження документів, визначених части-

ною третьою статті 34 цього Закону, протягом чотирнадцяти днів з дня закінчення 
встановленого цим Законом строку для збирання підписів перевіряє дотримання ви-
мог, встановлених статтею 32 цього Закону.

Центральна виборча комісія здійснює перевірку і підрахунок підписів на підтрим-
ку ініціативи проведення всеукраїнського референдуму з використанням автомати-
зованої інформаційно-телекомунікаційної системи.

Центральна виборча комісія здійснює перевірку підписів і підписних листів з ви-
користанням відомостей Державного реєстру виборців, а також за результатами роз-
гляду скарг, заяв про порушення порядку збирання підписів, що надійшли до Цен-
тральної виборчої комісії, та повідомлень засобів масової інформації про такі пору-
шення.

2. Центральна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня надходження до-
кументів, визначених частиною третьою статті 34 цього Закону, надає можливість з 
використанням засобів Державного реєстру виборців кожному виборцю у визначе-
ному Центральною виборчою комісією порядку отримати щодо себе інформацію, чи 
були використані його персональні дані для підтримки ініціативи проведення всеу-
країнського референдуму за народною ініціативою.

3. У разі звернення Центральної виборчої комісії до Міністерства внутрішніх справ 
України щодо перевірки відомостей про громадян України, внесених до підписних 
листів, Міністерство внутрішніх справ України зобов’язане здійснити відповідну пе-
ревірку та повідомити про її результати у строк, визначений Центральною вибор-
чою комісією.

4. При встановленні на підставі підписних листів кількості громадян України, які 
підтримали ініціативу проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціа-
тивою, не враховуються підписи окремих громадян України:

1) у разі відсутності у підписному листі всіх або окремих відомостей про грома-
дянина України, який підтримує своїм підписом ініціативу проведення всеукраїнсько-
го референдуму за народною ініціативою, передбачених формою підписного листа;

2) якщо записи та підписи вчинені замість громадянина України іншою особою, 
крім підстав, зазначених у цьому Законі;

3) вчинені особою, яка на день проставляння підпису не мала права голосу.
У разі виявлення декількох підписів одного виборця зараховується лише один під-

пис.
5. При встановленні на підставі підписних листів кількості громадян України, які 

підтримали ініціативу проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціа-
тивою, не враховуються підписні листи:

1) якщо підписи громадян України зібрані особою, яка не є членом відповідної іні-
ціативної групи;

2) що містять недостовірні відомості про особу, яка збирала підписи громадян 
України;

3) в яких відсутні відомості про особу, яка збирала підписи громадян України, або 
в яких замість підпису особи, яка збирала підписи громадян України, міститься під-
пис іншої особи;

4) в яких підписи громадян України зібрані в органах державної влади, органах 
місцевого самоврядування та в інших місцях за умов, визначених частиною дванад-
цятою статті 32 цього Закону;

5) невстановленої форми.
6. За підсумками перевірки Центральна виборча комісія приймає постанову про 

підсумки збору підписів під ініціативою проведення всеукраїнського референдуму.
Введення воєнного чи надзвичайного стану до прийняття зазначеної постанови 

не зупиняє перевірку і підрахунок підписів та не є перешкодою для її прийняття і по-
дальшої передачі Президентові України у разі наявності для цього підстав.

7. У разі якщо кількості підписів громадян, які підтримують ініціативу проведення 
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з відповідного питання, до-
статньо для проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, 
Центральна виборча комісія зазначає це у своєму рішенні про підсумки збору підпи-
сів під ініціативою проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціати-
вою з такого питання.

8. У разі якщо кількості підписів громадян, які підтримують ініціативу проведення 
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з відповідного питання, не-
достатньо для проголошення зазначеного референдуму, Центральна виборча комі-
сія приймає рішення про підсумки збору підписів під ініціативою проведення всеу-
країнського референдуму за народною ініціативою з такого питання, в якому зазна-
чає про недостатність підписів громадян, які підтримують ініціативу проведення все-
українського референдуму за народною ініціативою, кількість та підстави невраху-
вання підписів окремих громадян України та підписних листів.

9. Одночасно з передбаченим частиною восьмою цієї статті рішенням, Централь-
на виборча комісія приймає постанову про припинення ініціативи проведення відпо-
відного всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, яка не пізніше на-
ступного дня з дня її прийняття видається (направляється) уповноваженому пред-
ставнику ініціативної групи, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної 
виборчої комісії та не пізніш як на третій день з дня її прийняття публікується в га-
зеті «Голос України».

10. Ініціативна група може оскаржити постанову, зазначену у частині дев’ятій цієї 
статті, у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Стаття 36. Передача Президенту України рішення про підсумки збору підписів під 
ініціативою проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою

1. У разі якщо підписи на підтримку всеукраїнського референдуму за народною 
ініціативою зібрано в кількості та в порядку, визначених Конституцією України та 
цим Законом, Центральна виборча комісія не пізніше наступного дня після прийнят-
тя рішення про підсумки збору підписів під ініціативою проведення всеукраїнсько-
го референдуму за народною ініціативою передає таке рішення Президенту України.

Розділ III 
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ

Стаття 37. Округи з всеукраїнського референдуму
1. Всеукраїнський референдум проводиться в загальнодержавному окрузі з всеу-

країнського референдуму, що включає всю територію України та закордонний округ 
з всеукраїнського референдуму.

Для підготовки, організації і проведення всеукраїнського референдуму викорис-
товуються територіальні виборчі округи, що утворюються для підготовки, організації 
і проведення загальнодержавних виборів та існують на постійній основі.

Центральна виборча комісія не пізніш як на другий день після початку процесу 
всеукраїнського референдуму розміщує перелік відповідних територіальних округів 
з всеукраїнського референдуму із зазначенням їх номерів, меж та центрів на офіцій-
ному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

2. Закордонний округ з всеукраїнського референдуму включає усі закордонні 
дільниці, що утворені Центральною виборчою комісією для підготовки та проведен-
ня голосування на загальнодержавних виборах та існують на постійній основі.

Стаття 38. Дільниці з всеукраїнського референдуму
1. Для підготовки організації і проведення голосування та підрахунку голосів ви-

борців на всеукраїнському референдумі використовуються звичайні, спеціальні та 
закордонні виборчі дільниці, утворені на постійній основі, а також спеціальні дільни-
ці, що утворюються на тимчасовій основі відповідно до Виборчого кодексу України.

Звичайні, спеціальні та закордонні виборчі дільниці, утворені на постійній основі 
відповідно до Виборчого кодексу України, використовуються як звичайні, спеціальні 
та закордонні дільниці з всеукраїнського референдуму.

Спеціальні дільниці з всеукраїнського референдуму, що існують на тимчасовій 
основі, утворюються окружними комісіями з всеукраїнського референдуму не пізніш 
як за тридцять два дні до дня голосування, а у винятковому випадку — Центральною 
виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня голосування у встановленому 
Центральною виборчою комісією порядку.

2. Для підготовки організації і проведення електронного голосування та підрахун-
ку голосів виборців на всеукраїнському референдумі на тимчасовій основі відповід-
но до цього Закону утворюється спеціальна дільниця з електронного голосування.

3. Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня початку процесу 
всеукраїнського референдуму забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-
сайті переліку відповідних дільниць із зазначенням територіальних округів, до яких 
вони належать, номерів дільниць.

Окружна комісія з всеукраїнського референдуму оприлюднює свої рішення про 
утворення спеціальних дільниць з всеукраїнського референдуму, утворених на тим-
часовій основі, із зазначенням номерів дільниць з всеукраїнського референдуму, їх 
меж чи установ (закладів), у яких вони утворені, адрес відповідних дільничних ко-
місій з всеукраїнського референдуму та приміщень для голосування. Такі рішення 
оприлюднюються у визначений комісією спосіб не пізніш як на п’ятий день після 
дня їх прийняття.

Центральна виборча комісія забезпечує оприлюднення свого рішення про утво-
рення у винятковому випадку спеціальної дільниці з всеукраїнського референдуму 
на своєму офіційному веб-сайті не пізніш як на п’ятий день після дня прийняття цьо-
го рішення.

Розділ IV 
КОМІСІЇ З ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ

Стаття 39. Система комісій з всеукраїнського референдуму
1. Систему комісій з всеукраїнського референдуму, що здійснюють підготовку та 

проведення всеукраїнського референдуму, становлять:
1) Центральна виборча комісія як головна комісія з всеукраїнського референду-

му;
2) окружні комісії з всеукраїнського референдуму;
3) дільничні комісії з всеукраїнського референдуму;

4) дільнична комісія з електронного голосування з всеукраїнського референдуму.
2. Повноваження комісій з всеукраїнського референдуму щодо підготовки та про-

ведення всеукраїнського референдуму здійснюються:
1) Центральною виборчою комісією — на всій території України та в закордонно-

му окрузі з всеукраїнського референдуму;
2) окружною комісією з всеукраїнського референдуму — у межах територіально-

го округу з всеукраїнського референдуму;
3) дільничною комісією з всеукраїнського референдуму — у межах дільниці з 

всеукраїнського референдуму;
4) дільничною комісією з електронного голосування з всеукраїнського референ-

думу — на всій території України та в закордонному окрузі з всеукраїнського рефе-
рендуму.

3. Повноваження окружної комісії з всеукраїнського референдуму закордонного 
округу з всеукраїнського референдуму здійснює Центральна виборча комісія.

Стаття 40. Статус комісій з всеукраїнського референдуму
1. Комісії з всеукраїнського референдуму є спеціальними колегіальними органа-

ми, уповноваженими організовувати підготовку та проведення всеукраїнського ре-
ферендуму і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства 
про всеукраїнський референдум.

2. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Зако-
ном України «Про Центральну виборчу комісію», цим Законом та іншими законами 
України. Центральна виборча комісія очолює систему комісій з всеукраїнського ре-
ферендуму, що організовують підготовку і проведення всеукраїнського референду-
му, і є комісією з всеукраїнського референдуму вищого рівня щодо всіх окружних 
та дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, передбачених цим Законом.

3. Центральна виборча комісія не є правонаступником окружних комісій з всеу-
країнського референдуму.

4. Статус окружних та дільничних комісій з всеукраїнського референдуму визна-
чається цим Законом.

5. Окружна комісія з всеукраїнського референдуму є комісією вищого рівня щодо 
всіх дільничних комісій з всеукраїнського референдуму в межах відповідного тери-
торіального округу з всеукраїнського референдуму.

6. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму не є юридичною особою. 
Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму є суб’єктом відповідного проце-
су всеукраїнського референдуму, має право звертатися в межах своїх повноважень 
до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до підпри-
ємств, установ та організацій, їх посадових та службових осіб. Дільнична комісія з 
всеукраїнського референдуму має власну печатку, зразок якої затверджується Цен-
тральною виборчою комісією.

Стаття 41. Вимоги до членів окружної чи дільничної комісії з всеукраїнського ре-
ферендуму

1. До складу окружної комісії з всеукраїнського референдуму чи дільничної ко-
місії з всеукраїнського референдуму звичайної або спеціальної дільниці з всеукра-
їнського референдуму можуть входити виборці, які проживають у межах території 
України.

2. Виборець може входити до складу лише однієї комісії з всеукраїнського ре-
ферендуму.

3. До складу окружної чи дільничної комісії з всеукраїнського референдуму не 
можуть входити:

1) члени ініціативної групи;
2) представники суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму в Центральній 

виборчій комісії;
3) уповноважені особи суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму;
4) посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
5) громадяни, які утримуються в установах виконання покарань;
6) громадяни, які мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого 

злочину чи злочину проти виборчих прав громадян, чи корупційного злочину, якщо 
ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку;

7) офіційні спостерігачі.
4. Якщо процес всеукраїнського референдуму проводиться одночасно з вибор-

чим процесом позачергових, перших, проміжних або повторних місцевих виборів, 
виборець може входити до складу лише однієї комісії з всеукраїнського референ-
думу, виборчої комісії.

5. До складу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму спеціальної діль-
ниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі або в установі виконання пока-
рань, не можуть входити працівники відповідного закладу або установи.

6. Член окружної чи дільничної комісії з всеукраїнського референдуму повинен 
володіти державною мовою в обсязі, необхідному для ведення діловодства.

Стаття 42. Повноваження Центральної виборчої комісії як головної комісії з всеу-
країнського референдуму

1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо організації підготовки і про-
ведення всеукраїнського референдуму визначені Законом України »Про Центральну 
виборчу комісію», цим Законом та іншими законами України.

2. Центральна виборча комісія здійснює контроль за додержанням і однаковим 
застосуванням законодавства про всеукраїнський референдум виборцями, окруж-
ними і дільничними комісіями з всеукраїнського референдуму та їх членами, орга-
нами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами 
місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підпри-
ємствами, установами, організаціями, їх посадовими особами, засобами масової ін-
формації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, політич-
ними партіями, їх представниками у Центральній виборчій комісії та уповноважени-
ми особами, офіційними спостерігачами, громадськими організаціями, іншими гро-
мадськими об’єднаннями.

3. Центральна виборча комісія забезпечує функціонування автоматизованої ін-
формаційно-телекомунікаційної системи.

4. Для організаційного, правового, інформаційного, технічного забезпечення 
здійснення своїх повноважень Центральна виборча комісія на час процесу всеукра-
їнського референдуму може залучати відповідних спеціалістів, експертів та техніч-
них працівників.

Стаття 43. Повноваження окружної комісії з всеукраїнського референдуму
1. Повноваження окружної комісії з всеукраїнського референдуму починаються 

з моменту складення присяги не менш як двома третинами її складу, визначеного 
при її утворенні, на першому засіданні комісії, яке проводиться не пізніш як на дру-
гий день після дня прийняття рішення про її утворення і скликається головою комісії.

2. Окружна комісія з всеукраїнського референдуму:
1) забезпечує підготовку та проведення всеукраїнського референдуму в межах те-

риторіального округу;
2) здійснює в межах відповідного територіального округу з всеукраїнського ре-

ферендуму контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про 
всеукраїнський референдум виборцями, дільничними комісіями з всеукраїнського 
референдуму та їх членами, органами державної влади, органами влади Автоном-
ної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, посадовими і службови-
ми особами цих органів, підприємствами, установами, організаціями, їх посадовими 
особами, засобами масової інформації та безпосередніми суб’єктами процесу все-
українського референдуму — політичними партіями, громадськими організаціями, 
ініціативною групою всеукраїнського референдуму, утвореною відповідно до цього 
Закону, їх уповноваженими особами, офіційними спостерігачами;

3) утворює дільничні комісії з всеукраїнського референдуму відповідно до цьо-
го Закону;

4) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним комісі-
ям з всеукраїнського референдуму, організовує навчання членів цих комісій з питань 
організації процесу всеукраїнського референдуму;

5) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної комісії 
з всеукраїнського референдуму;

6) вносить пропозиції щодо використання коштів Державного бюджету Украї-
ни, виділених на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму, у порядку, 
встановленому Центральною виборчою комісією;

7) контролює забезпечення дільничних комісій з всеукраїнського референдуму 
приміщеннями, транспортом, технікою, зв’язком, розглядає та вирішує інші питан-
ня матеріально-технічного забезпечення всеукраїнського референдуму на терито-
рії округу;

8) передає дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму бюлетені для 
голосування та бланки іншої документації відповідно до цього Закону, забезпечує 
контроль за обліком бюлетенів для голосування в межах територіального округу;

9) приймає рішення про виготовлення печаток, штампів та передає їх дільничним 
комісіям з всеукраїнського референдуму;

10) встановлює підсумки голосування у відповідному територіальному окрузі, 
складає протокол про встановлення підсумків голосування та передає його до Цен-
тральної виборчої комісії;

11) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги щодо орга-
нізації і проведення всеукраїнського референдуму на території округу, скарги на рі-
шення, дії та бездіяльність дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, а та-
кож стосовно осіб, які входять до її складу та складу дільничних комісій з всеукраїн-
ського референдуму, і приймає щодо них рішення;

12) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та інших законів 
України.

3. Повноваження окружної комісії з всеукраїнського референдуму припиняють-
ся через п’ятнадцять днів з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою 
комісією результатів всеукраїнського референдуму, припинення процесу всеукраїн-
ського референдуму.

Стаття 44. Повноваження дільничної комісії з всеукраїнського референдуму
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ДОКУМЕНТИ   
1. Повноваження дільничної комісії з всеукраїнського референдуму починаються 

з моменту складення присяги більшістю від її складу, визначеного при її утворенні, 
на засіданні комісії, яке проводиться не пізніш як на другий день після дня прийнят-
тя рішення про її утворення і скликається головою комісії.

2. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму:
1) здійснює контроль за неухильним додержанням та однаковим застосуванням 

законодавства про всеукраїнський референдум під час підготовки та проведення го-
лосування, підрахунку голосів на дільниці з всеукраїнського референдуму;

2) отримує список виборців від органу ведення Державного реєстру виборців, 
складає список виборців у випадках, передбачених цим Законом, надає його для 
загального ознайомлення, а також вносить до нього зміни у випадках, передбаче-
них цим Законом;

3) у порядку та строки, встановлені цим Законом, вручає або надсилає кожному 
виборцю, включеному до списку виборців на відповідній дільниці з всеукраїнсько-
го референдуму, іменне запрошення із зазначенням дати проведення голосування, 
адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;

4) забезпечує можливість ознайомлення з формулюванням питання, що вино-
ситься на всеукраїнський референдум, і текстом відповідного законопроекту (зако-
ну), за наявності, під час підготовки до проведення всеукраїнського референдуму та 
в день голосування, а також з рішеннями, прийнятими Центральною виборчою ко-
місією, відповідною окружною комісією з всеукраїнського референдуму, своїми рі-
шеннями та повідомленнями, отриманими комісією;

5) забезпечує облік та зберігання отриманих комісією бюлетенів;
6) забезпечує підготовку приміщення для голосування та скриньок для голосу-

вання;
7) організовує голосування виборців у приміщенні для голосування, а також за 

місцем перебування виборців у випадках, передбачених цим Законом;
8) здійснює підрахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського референ-

думу, складає протокол про підрахунок голосів на дільниці з всеукраїнського рефе-
рендуму та передає його разом з іншими документами з всеукраїнського референ-
думу до відповідної окружної комісії з всеукраїнського референдуму в порядку, вста-
новленому цим Законом;

9) визнає недійсним голосування на дільниці з всеукраїнського референдуму за 
наявності обставин, передбачених цим Законом;

10) розглядає заяви і скарги з питань підготовки та проведення голосування на 
дільниці з всеукраїнського референдуму, у тому числі скарги щодо дій чи бездіяль-
ності осіб, які входять до її складу, та в межах своїх повноважень приймає щодо них 
рішення.

3. Повноваження дільничної комісії з всеукраїнського референдуму припиняють-
ся через десять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою 
комісією результатів всеукраїнського референдуму, припинення процесу всеукра-
їнського референдуму.

4. Дільнична комісія з електронного голосування з всеукраїнського референдуму, 
крім повноважень, передбачених цією статтею, має право не починати, зупиняти або 
завершувати електронне голосування в разі, якщо неможливо забезпечити безпеку 
або працездатність системи електронного голосування таким чином, щоб електро-
нне голосування можна було провести відповідно до вимог законодавства.

Стаття 45. Подання кандидатур до складу окружної комісії з всеукраїнського ре-
ферендуму

1. Право подання кандидатур до складу окружних комісій з всеукраїнського ре-
ферендуму мають:

1) ініціативна група;
2) політична партія, яка утворила депутатську фракцію у Верховній Раді України 

поточного скликання та зареєстрована як прихильник або опонент питання всеукра-
їнського референдуму;

3) політична партія, яка зареєстрована як прихильник або опонент питання все-
українського референдуму (крім політичних партій, зазначених у пункті 2 цієї час-
тини).

2. У разі якщо у встановлений частиною четвертою цієї статті строк не надійшли 
подання кандидатур до складу окружної комісії з всеукраїнського референдуму від 
суб’єктів, визначених частиною першою цієї статті, або якщо кількість осіб, запропо-
нованих до складу окружної комісії з всеукраїнського референдуму, становить мен-
ше дванадцяти осіб, окружна комісія з всеукраїнського референдуму утворюється 
Центральною виборчою комісією за поданням Голови Центральної виборчої комі-
сії на підставі пропозицій членів Центральної виборчої комісії у кількості дванадця-
ти осіб з обов’язковим урахуванням поданих кандидатур відповідно до частини пер-
шої цієї статті.

3. Форма подання кандидатур до складу комісій з всеукраїнського референдуму 
затверджується Центральною виборчою комісією не пізніше наступного дня після 
початку процесу всеукраїнського референдуму і не може бути змінена під час проце-
су всеукраїнського референдуму. У поданні зазначаються:

1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) особи;
2) дата народження;
3) громадянство особи;
4) виборча адреса особи, а також контактні номери телефонів;
5) володіння державною мовою;
6) освіта;
7) місце роботи та займана посада особи;
8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій чи комісій з всеукра-

їнського референдуму;
9) відомості про відсутність в особи судимості за вчинення тяжкого або особливо 

тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи 
корупційного кримінального правопорушення, яка не погашена або не знята у вста-
новленому законом порядку;

10) посада в комісії, на яку пропонується особа.
4. Подання кандидатур до складу окружних комісій з всеукраїнського референ-

думу вносяться у паперовій формі та в електронному вигляді не пізніш як за сорок 
п’ять днів до дня голосування за підписом відповідно уповноваженої особи ініціатив-
ної групи, керівників політичної партії. Підписи керівників політичної партії на подан-
нях, внесених у паперовій формі, скріплюються печатками.

5. До подання додаються копії паспорта громадянина України (копії першої та 
другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді книжечки або копії лицьово-
го та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки), копії першої 
та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно 
прийнятих до громадянства України) кожної запропонованої особи.

Заяви осіб, запропонованих до складу окружної комісії з всеукраїнського рефе-
рендуму, про згоду на участь у роботі комісії від відповідного суб’єкта подання кан-
дидатур із зазначенням прізвища, власного імені та по батькові особи, її виборчої 
адреси та про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб’єктам 
подання на відповідному всеукраїнському референдумі надаються відповідним 
суб’єктам всеукраїнського референдуму, які зареєстровані у Центральній виборчій 
комісії, до моменту внесення до Центральної виборчої комісії подання стосовно кан-
дидатур до складу окружних комісій з всеукраїнського референдуму.

Стаття 46. Порядок утворення окружних комісій з всеукраїнського референдуму
1. Окружні комісії з всеукраїнського референдуму утворюються Центральною ви-

борчою комісією не пізніш як за сорок днів до дня голосування на всеукраїнському 
референдумі у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії з 
всеукраїнського референдуму.

2. Окружна комісія з всеукраїнського референдуму складається із дванадцяти 
осіб.

3. Суб’єкти подання — прихильники та опоненти питання всеукраїнського рефе-
рендуму — мають право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад в 
окружних комісіях з всеукраїнського референдуму. Частка керівних посад для кож-
ного суб’єкта подання в межах загальнодержавного округу визначається відповідно 
до кількості кандидатур, включених від цього суб’єкта до складу окружних комісій з 
всеукраїнського референдуму, у співвідношенні до загальної кількості осіб, включе-
них до складу окружних комісій з всеукраїнського референдуму. Розподіл керівних 
посад між суб’єктами подання в межах часток, визначених відповідно до цієї части-
ни, здійснюється Центральною виборчою комісією.

4. До складу окружної комісії з всеукраїнського референдуму обов’язково вклю-
чаються за наявності відповідного подання один представник ініціативної групи, 
один представник політичної партії, яка за результатами останніх виборів народних 
депутатів України утворила депутатську фракцію та зареєструвала її у Верховній Ра-
ді України поточного скликання.

До складу окружної комісії з всеукраїнського референдуму включаються не біль-
ше ніж по одному представнику від політичних партій, передбачених пунктом 3 час-
тини першої статті 45 цього Закону, визначеному шляхом жеребкування, що прово-
диться Центральною виборчою комісією щодо кожної окружної комісії з всеукраїн-
ського референдуму окремо у встановленому нею порядку не пізніш як на п’ятий 
день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині четвертій стат-
ті 45 цього Закону.

З метою забезпечення представництва у складі окружної комісії з всеукраїнського 
референдуму прихильників та опонентів питання всеукраїнського референдуму таке 
жеребкування проводиться окремо щодо включення до складу комісії кандидатур від 
прихильників та опонентів питання всеукраїнського референдуму. Кандидатури, по-
дані до складу окружної комісії з всеукраїнського референдуму, можуть бути відхи-
лені лише з підстав їх невідповідності вимогам, визначеним статтею 41 цього Зако-
ну, або у разі застосування механізму жеребкування, передбаченого цією частиною. 
При жеребкуванні кількість членів комісії від прихильників та від опонентів питання 
всеукраїнського референдуму, які беруть участь у жеребкуванні, визначається таким 
чином, щоб мінімізувати різницю у представництві в комісії прихильників та опонен-
тів питання всеукраїнського референдуму, враховуючи кількість представників ініці-

ативної групи та політичних партій, які утворили депутатські фракції у Верховній Ра-
ді України поточного скликання.

5. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилен-
ня внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей Центральна ви-
борча комісія невідкладно повідомляє представника відповідного суб’єкта процесу 
всеукраїнського референдуму у Центральній виборчій комісії. Зазначені описки та 
неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно 
відповідних кандидатур не пізніше строку, зазначеного у частині четвертій статті 45 
цього Закону, а в разі отримання такого повідомлення в останній день цього строку 
— наступного дня після отримання такого повідомлення. Якщо уточнене подання не 
надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються.

6. Центральна виборча комісія невідкладно надає постанову про утворення 
окружних комісій з всеукраїнського референдуму та про їх склад органам веден-
ня Державного реєстру виборців за місцезнаходженням окружної комісії з всеукра-
їнського референдуму. Витяг із зазначеної постанови щодо складу кожної окруж-
ної комісії з всеукраїнського референдуму надсилається органам ведення Держав-
ного реєстру виборців за виборчими адресами осіб, включених до складу відповідної 
окружної комісії з всеукраїнського референдуму.

7. Рішення про утворення окружних комісій з всеукраїнського референдуму та 
про їх склад, прийняте відповідно до вимог цього Закону, оприлюднюється не піз-
ніше наступного дня після дня його прийняття на офіційному веб-сайті Центральної 
виборчої комісії. Постанова про зміни у складі окружної комісії з всеукраїнського ре-
ферендуму оприлюднюється у порядку та строки, встановлені цією частиною, але не 
пізніше останнього дня перед днем голосування.

8. Членам окружної комісії з всеукраїнського референдуму Центральна вибор-
ча комісія видає посвідчення, форма яких затверджується Центральною виборчою 
комісією.

9. Забезпечення окружних комісій з всеукраїнського референдуму приміщення-
ми, матеріально-технічним обладнанням покладається на органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному Центральною вибор-
чою комісією.

Стаття 47. Подання кандидатур до складу дільничної комісії з всеукраїнського ре-
ферендуму

1. Право подання кандидатур до складу дільничних комісій з всеукраїнського ре-
ферендуму мають суб’єкти, зазначені у частині першій статті 45 цього Закону. Від 
імені такого суб’єкта подання вносить уповноважена особа суб’єкта процесу всеу-
країнського референдуму у відповідному територіальному окрузі з всеукраїнського 
референдуму. У такому поданні зазначаються особи, запропоновані на посаду голо-
ви, заступника голови та секретаря комісії.

2. У разі якщо у встановлений частиною сьомою статті 48 цього Закону строк не 
надійшли подання кандидатур до складу дільничної комісії з всеукраїнського рефе-
рендуму від суб’єктів, зазначених у частині першій статті 45 цього Закону, або якщо 
кількість осіб, запропонованих до складу дільничної комісії з всеукраїнського рефе-
рендуму, становить менше ніж мінімальна кількість, визначена частинами другою, 
третьою статті 48 цього Закону, кандидатури до складу дільничної комісії звичай-
ної чи спеціальної дільниці з всеукраїнського референдуму вносить голова окружної 
комісії з всеукраїнського референдуму, а до складу дільничної комісії закордонної 
дільниці з всеукраїнського референдуму — Міністерство закордонних справ Укра-
їни.

3. Подання кандидатур до складу дільничних комісій з всеукраїнського референ-
думу вноситься на паперовому носії та в електронному вигляді за формою, зазна-
ченою у частині третій статті 45 цього Закону, не пізніш як за тридцять днів до дня 
голосування.

4. До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу дільничної ко-
місії з всеукраїнського референдуму, про згоду на участь у її роботі від відповідно-
го суб’єкта подання кандидатур із зазначенням прізвища, власного імені та по бать-
кові особи, її виборчої адреси, копії паспорта громадянина України (копії першої та 
другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді книжечки або копії лицьово-
го та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки), копії першої 
та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно 
прийнятих до громадянства України) кожної запропонованої особи.

Стаття 48. Порядок утворення дільничних комісій з всеукраїнського референдуму
1. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму утворюється відповідною 

окружною комісією з всеукраїнського референдуму не пізніш як за вісімнадцять днів 
до дня голосування на всеукраїнському референдумі у складі голови, заступника го-
лови, секретаря та інших членів комісії з всеукраїнського референдуму.

Дільнична комісія з електронного голосування утворюється Центральною вибор-
чою комісією не пізніш як за вісімнадцять днів до дня голосування на всеукраїнсько-
му референдумі у складі п’ятнадцяти осіб — голови, заступника голови, секретаря та 
інших членів комісії у порядку, визначеному статтею 47 цього Закону.

Не менше третини членів дільничної комісії з електронного голосування повинні 
мати вищу освіту в галузі інформаційних технологій.

2. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму утворюється у складі:
1) для малих дільниць — 10-18 осіб;
2) для середніх дільниць — 14-20 осіб;
3) для великих дільниць — 18-24 особи.
3. На малих дільницях, де кількість виборців не перевищує двісті осіб, дільнична 

комісія з всеукраїнського референдуму може утворюватися у складі голови, секре-
таря та двох — чотирьох членів комісії.

4. Окружна комісія з всеукраїнського референдуму формує склад дільничної ко-
місії з всеукраїнського референдуму, виходячи із встановлених частинами другою, 
третьою цієї статті обмежень кількісного складу комісій та з дотриманням представ-
ництва прихильників та опонентів питання всеукраїнського референдуму.

5. До складу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму обов’язково вклю-
чаються, за наявності відповідного подання, один представник ініціативної групи, 
два представники політичної партії, яка за результатами виборів народних депута-
тів України утворила депутатську фракцію та зареєструвала її у Верховній Раді Укра-
їни поточного скликання. До складу дільничної комісії з всеукраїнського референ-
думу шляхом жеребкування, що проводиться окружною комісією з всеукраїнського 
референдуму щодо кожної дільничної комісії з всеукраїнського референдуму окре-
мо у встановленому нею порядку не пізніш як на п’ятий день після закінчення стро-
ку внесення подань, зазначених у частині третій статті 47 цього Закону, включають-
ся не більше ніж по одному представнику політичних партій, передбачених пунктом 
3 частини першої статті 45 цього Закону. З метою забезпечення представництва у 
складі дільничної комісії з всеукраїнського референдуму прихильників та опонен-
тів питання всеукраїнського референдуму таке жеребкування проводиться окремо 
щодо включення до складу комісії кандидатур від прихильників та опонентів питан-
ня всеукраїнського референдуму. Кандидатури, внесені до складу дільничної комі-
сії з всеукраїнського референдуму, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідпо-
відності вимогам цього Закону або у разі застосування механізму жеребкування, пе-
редбаченого цією частиною. При жеребкуванні кількість членів комісії від прихиль-
ників та від опонентів питання всеукраїнського референдуму, які беруть участь у же-
ребкуванні, визначається таким чином, щоб мінімізувати різницю у представництві в 
комісії прихильників та опонентів питання всеукраїнського референдуму, враховую-
чи кількість представників ініціативної групи та політичних партій, які утворили депу-
татські фракції у Верховній Раді України поточного скликання.

6. Окружна комісія з всеукраїнського референдуму перевіряє достовірність відо-
мостей про внесені кандидатури, у тому числі з використанням персональних даних 
Державного реєстру виборців. З цією метою окружна комісія з всеукраїнського ре-
ферендуму невідкладно після отримання подання звертається до відповідного орга-
ну ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо перевірки достовірності 
відомостей. Орган ведення Державного реєстру виборців надає відповідь на запит не 
пізніш як на четвертий день після отримання запиту.

7. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилен-
ня внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей окружна комісія 
з всеукраїнського референдуму невідкладно повідомляє уповноважену особу, яка 
подала кандидатури. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шля-
хом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше стро-
ку, зазначеного у частині третій статті 47 цього Закону, а у разі отримання такого по-
відомлення в останній день цього строку — наступного дня після отримання повідо-
млення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кан-
дидатури відхиляються.

8. У разі якщо у встановлений частиною сьомою цієї статті строк не надійшли по-
дання до складу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму або якщо кіль-
кість осіб, запропонованих до складу дільничної комісії з всеукраїнського референ-
думу, менша, ніж мінімальна кількість, визначена частинами другою, третьою цієї 
статті, дільнична комісія з всеукраїнського референдуму утворюється окружною ко-
місією з всеукраїнського референдуму за поданням її голови на підставі пропозицій 
членів окружної комісії з всеукраїнського референдуму у мінімальній кількості осіб, 
визначеній частинами другою, третьою цієї статті, з обов’язковим урахуванням по-
даних кандидатур від суб’єктів, передбачених частиною першою статті 45 цього За-
кону. Особи, кандидатури яких подані головою окружної комісії з всеукраїнського 
референдуму, повинні відповідати вимогам, визначеним статтею 41 цього Закону.

9. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму спеціальної дільниці, утво-
реної на судні, яке в день голосування на всеукраїнському референдумі перебуває у 
плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, утворюється 
окружною комісією з всеукраїнського референдуму у строк, передбачений частиною 
першою цієї статті, за місцем приписки судна, полярної станції України відповідно за 
поданням капітана судна, керівника полярної станції України, про що повідомляєть-
ся технічними засобами зв’язку.

10. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму закордонної дільниці утво-
рюється Центральною виборчою комісією у строк, передбачений частиною першою 
цієї статті, з урахуванням пропозицій Міністерства закордонних справ України.

Міністерство закордонних справ України зобов’язане забезпечити кількість по-
дань на членів дільничних комісій з всеукраїнського референдуму закордонних діль-
ниць, що забезпечила б склад відповідних дільничних комісій з всеукраїнського ре-
ферендуму закордонних дільниць, у кількості не менше одинадцяти осіб. У разі не-
можливості утворення дільничних комісій з всеукраїнського референдуму закордон-
них дільниць у зазначеному кількісному складі Центральна виборча комісія утворює 
відповідні дільничні комісії закордонних дільниць у складі голови, секретаря та од-
ного — трьох членів комісії з всеукраїнського референдуму.

У разі утворення спеціальної дільниці з всеукраїнського референдуму у винят-
ковому випадку відповідно до частини першої статті 38 цього Закону дільнична ко-
місія з всеукраїнського референдуму утворюється Центральною виборчою комісі-
єю одночасно з утворенням дільниці з всеукраїнського референдуму за поданням 
відповідної окружної комісії з всеукраїнського референдуму або Міністерства обо-
рони України.

11. Рішення про утворення дільничної комісії з всеукраїнського референдуму пу-
блікується на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії не пізніше наступ-
ного дня після його прийняття. Таке рішення публікується також у друкованих видан-
нях, а у разі неможливості — оприлюднюється в інший спосіб не пізніш як на третій 
день з дня утворення комісії.

12. Членам дільничної комісії з всеукраїнського референдуму окружна комісія з 
всеукраїнського референдуму видає посвідчення, форма яких встановлюється Цен-
тральною виборчою комісією.

13. Забезпечення дільничних комісій з всеукраїнського референдуму приміщен-
нями, матеріально-технічним обладнанням покладається на органи державної вла-
ди та органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному Центральною ви-
борчою комісією.

Стаття 49. Організація роботи комісій з всеукраїнського референдуму
1. Комісія з всеукраїнського референдуму є колегіальним органом. Окружні та 

дільничні комісії з всеукраїнського референдуму організовують свою роботу відпо-
відно до вимог цього Закону та у порядку, встановленому Центральною виборчою 
комісією.

2. Основною формою роботи комісії з всеукраїнського референдуму є засідання, 
яке скликається головою комісії, у разі його відсутності — заступником голови, а в 
разі відсутності голови та його заступника — секретарем комісії. У разі необхідності 
засідання комісії з всеукраїнського референдуму може бути скликане рішенням ко-
місії з всеукраїнського референдуму вищого рівня.

3. На письмову вимогу третини складу комісії з всеукраїнського референдуму го-
лова комісії або його заступник зобов’язаний скликати засідання комісії не пізніше 
наступного дня після отримання такої вимоги.

4. Проведення голосування виборців у день голосування на всеукраїнському ре-
ферендумі не є засіданням дільничної комісії з всеукраїнського референдуму.

5. Перше засідання скликається не пізніше наступного дня після утворення комісії 
з всеукраїнського референдуму, а наступні засідання — за потреби.

6. Засідання комісії з всеукраїнського референдуму є повноважним за умови при-
сутності більше половини складу цієї комісії.

7. Засідання комісії з всеукраїнського референдуму скликається з обов’язковим 
повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення та порядок денний за-
сідання.

8. Членам комісії з всеукраїнського референдуму надаються проекти рішень ко-
місії та необхідні документи, як правило, не пізніше дня, що передує дню проведен-
ня засідання комісії, але не пізніше початку засідання.

9. Засідання комісії з всеукраїнського референдуму веде голова комісії або його 
заступник, а в разі невиконання ними цієї функції або у разі їх відсутності комісія ви-
значає із свого складу головуючого на засіданні.

10. Комісія з всеукраїнського референдуму на вимогу трьох членів комісії, а та-
кож за рішенням комісії з всеукраїнського референдуму вищого рівня або суду 
зобов’язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, 
не пізніш як у триденний строк з дня заявлення вимоги або прийняття зазначеного 
рішення, але не пізніше дня голосування, а в день голосування, крім дільничної комі-
сії з всеукраїнського референдуму, — невідкладно.

11. Дільнична комісія зобов’язана розглянути на своєму засіданні питання, відне-
сені до її компетенції, на вимогу зазначених членів комісії у день голосування або за 
рішенням комісії вищого рівня чи суду, прийнятим у день голосування, невідкладно 
після закінчення голосування, крім питань про внесення змін до списку виборців на 
всеукраїнському референдумі.

12. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від 
складу комісії, крім випадків, передбачених цим Законом.

13. Рішення комісії набирає чинності з моменту його прийняття, крім випадків, пе-
редбачених цим Законом.

14. Рішення комісії з всеукраїнського референдуму, прийняте в межах її повно-
важень, є обов’язковим для виконання усіма суб’єктами процесу всеукраїнського 
референдуму, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих 
органів, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, за-
собами масової інформації, громадськими об’єднаннями.

15. Рішення комісії з всеукраїнського референдуму, що суперечить законодав-
ству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване ко-
місією з всеукраїнського референдуму вищого рівня, Центральною виборчою комісі-
єю за результатами розгляду звернення або з власної ініціативи чи може бути визна-
не протиправним та скасоване судом. У такому разі комісія з всеукраїнського рефе-
рендуму вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання.

16. Заяви, скарги та інші документи, що надійшли до комісії з всеукраїнського ре-
ферендуму, приймаються та реєструються у порядку, встановленому Центральною 
виборчою комісією.

17. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повно-
важень окружних і дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, передбаче-
них цим Законом, можуть залучатися на підставі цивільно-правових угод відповід-
ні спеціалісти, експерти і технічні працівники у порядку, встановленому Централь-
ною виборчою комісією.

18. Ніхто не має права втручатися у законну діяльність комісій з всеукраїнсько-
го референдуму.

Стаття 50. Право бути присутнім на засіданні комісії
1. На засіданні Центральної виборчої комісії мають право бути присутніми без до-

зволу чи запрошення:
1) уповноважені особи суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму в загаль-

нодержавному окрузі всеукраїнського референдуму;
2) не більш як по два офіційні спостерігачі від однієї громадської організації, яка 

отримала дозвіл мати офіційних спостерігачів на всеукраїнському референдумі;
3) офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій, акреди-

товані Центральною виборчою комісією;
4) представники засобів масової інформації — не більше двох осіб від одного за-

собу масової інформації одночасно.
2. На засіданнях окружної чи дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, у 

тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на діль-
ниці з всеукраїнського референдуму в день голосування у приміщенні, де прово-
диться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення від-
повідної комісії лише такі особи:

1) члени комісій з всеукраїнського референдуму вищого рівня;
2) уповноважені особи та офіційні спостерігачі (не більш як по два офіційні спо-

стерігачі від одного суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму, однієї громад-
ської організації, яка отримала дозвіл мати офіційних спостерігачів на всеукраїн-
ському референдумі);

3) офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій, акреди-
товані Центральною виборчою комісією;

4) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засо-
бу масової інформації одночасно);

5) посадові особи відповідного територіального та регіонального представництва 
Центральної виборчої комісії.

3. Інші особи, крім зазначених у частині другій цієї статті, можуть бути присутні-
ми на засіданні комісії з всеукраїнського референдуму лише з дозволу або на запро-
шення цієї комісії, про що приймається рішення на засіданні комісії.

4. Перебування осіб, не передбачених частиною другою цієї статті, на дільниці з 
всеукраїнського референдуму під час проведення голосування, а також на засідан-
ні комісії з всеукраїнського референдуму при підрахунку голосів та встановленні ре-
зультатів голосування забороняється.

5. Комісія з всеукраїнського референдуму може прийняти рішення про позбав-
лення права присутності на своєму засіданні осіб, визначених частинами першою — 
третьою цієї статті, якщо вони неправомірно перешкоджають його проведенню. Та-
ке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів від складу комісії з 
всеукраїнського референдуму.

6. Поліцейські здійснюють охорону правопорядку в день голосування та під час 
підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування. У разі виник-
нення факту порушення правопорядку голова, заступник голови чи секретар комі-
сії з всеукраїнського референдуму може запросити поліцейського для вчинення дій 
з відновлення правопорядку.

Стаття 51. Документування діяльності комісії з всеукраїнського референдуму
1. Документування діяльності окружної, дільничної комісії з всеукраїнського ре-

ферендуму здійснюється у порядку, встановленому цією статтею та порядком ве-
дення діловодства комісій з всеукраїнського референдуму, що затверджується Цен-
тральною виборчою комісією.

2. На засіданні комісії з всеукраїнського референдуму протокол засідання веде 
секретар комісії. За відсутності секретаря комісії чи у разі невиконання ним своїх по-
вноважень на засіданні комісія обирає із свого складу секретаря засідання, який ви-
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конує обов’язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні до-
кументів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засідан-
ні та секретарем комісії (чи секретарем засідання). Протокол засідання комісії нада-
ється для ознайомлення членам комісії не пізніше наступного засідання комісії, при 
цьому член комісії має право його підписати. Протокол засідання комісії може бути 
наданий для ознайомлення суб’єкту процесу всеукраїнського референдуму на його 
вимогу не пізніше наступного засідання комісії.

3. Рішення комісії з всеукраїнського референдуму оформлюються у вигляді по-
станови, яка повинна містити:

1) найменування комісії;
2) найменування постанови;
3) дату та місце прийняття і порядковий номер постанови;
4) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд пи-

тання на засіданні комісії, з посиланням на відповідні положення нормативно-право-
вих актів або постанову комісії з всеукраїнського референдуму вищого рівня чи рі-
шення суду, якими керувалася комісія при прийнятті постанови;

5) резолютивну частину.
4. Постанова підписується головуючим на засіданні комісії з всеукраїнського ре-

ферендуму. Зміст та номер постанови повинні бути відображені у протоколі відпо-
відного засідання комісії.

5. Постанова, прийнята окружною чи дільничною комісією з всеукраїнського ре-
ферендуму, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального озна-
йомлення не пізніше ранку наступного дня після її прийняття, а прийнята напередодні 
дня голосування, у день голосування чи під час встановлення результатів голосуван-
ня — не пізніше ніж через чотири години після завершення засідання комісії з все-
українського референдуму. Така постанова у той самий строк доводиться також до 
відома суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму, яких вона стосується. Копія 
постанови, засвідчена головою комісії з всеукраїнського референдуму чи його за-
ступником і секретарем комісії та скріплена печаткою комісії з всеукраїнського рефе-
рендуму, не пізніше ніж через чотири години після її прийняття (а в день голосуван-
ня — невідкладно) видається суб’єкту процесу всеукраїнського референдуму, якого 
вона стосується, на його вимогу. Стенд офіційних матеріалів комісії обладнується у 
приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів.

6. Копія кожної постанови, прийнятої окружною комісією з всеукраїнського рефе-
рендуму, надсилається засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної 
системи до Центральної виборчої комісії у триденний строк з дня її прийняття та не-
відкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

7. З питань поточної діяльності та в інших випадках, передбачених цим Законом, 
комісія може приймати протокольні рішення, зміст яких заноситься до протоколу за-
сідання комісії та не оформлюється окремим документом.

8. Комісія з всеукраїнського референдуму складає акти та протоколи. Акт комісії 
засвідчує певний факт або певну подію, виявлені та визнані комісією. Протокол комі-
сії встановлює підсумки певних дій, виконаних комісією. Перший примірник акта чи 
протоколу мають право підписати присутні на засіданні особи, зазначені відповідно у 
пунктах 1-3 частини першої чи у пунктах 1-3, 5 частини другої статті 50 цього Закону.

9. Акти і протоколи комісії з всеукраїнського референдуму складаються у випад-
ках, передбачених цим Законом, за формами, затвердженими Центральною вибор-
чою комісією, та у кількості примірників, встановленій цим Законом. Акт або прото-
кол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії, підписи яких 
скріплюються печаткою комісії з всеукраїнського референдуму. Копія кожного ак-
та та протоколу комісії з всеукраїнського референдуму, складеного окружною комі-
сією та комісією з всеукраїнського референдуму, надсилається засобами електро-
нного поштового зв’язку до Центральної виборчої комісії у триденний строк з дня їх 
складання та невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної ви-
борчої комісії.

Стаття 52. Статус члена комісії з всеукраїнського референдуму
1. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається Законом України «Про 

Центральну виборчу комісію».
2. Статус члена окружної, дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, а та-

кож порядок набуття цього статусу визначаються цим Законом. Форма посвідчення 
члена окружної, члена дільничної комісії з всеукраїнського референдуму встановлю-
ється Центральною виборчою комісією.

Член окружної, дільничної комісії з всеукраїнського референдуму на першо-
му засіданні комісії з всеукраїнського референдуму, в якому він бере участь, в 
обов’язковому порядку ознайомлюється зі змістом частин четвертої — дев’ятої цієї 
статті, після чого складає таку присягу члена комісії з всеукраїнського референдуму:

«Я, (прізвище, власне ім’я та по батькові), беручи на себе повноваження члена ко-
місії з всеукраїнського референдуму та усвідомлюючи свою високу відповідальність 
перед Українським народом, присягаю додержуватися Конституції України та законів 
України, чесно і сумлінно виконувати свої обов’язки, виходячи з принципів верховен-
ства права, законності, об’єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і 
захист прав громадян України на участь у всеукраїнському референдумі».

Особа, яка склала присягу, ставить особистий підпис під текстом присяги. Цей до-
кумент є невід’ємною частиною документації відповідної комісії. Члену комісії після 
складення присяги видається посвідчення за підписом голови комісії вищого рівня.

Відмова від складення присяги означає відмову особи бути членом комісії з все-
українського референдуму.

Неявка особи на два перші засідання комісії з всеукраїнського референдуму, про 
які така особа була повідомлена, без поважних причин є відмовою бути членом комі-
сії з всеукраїнського референдуму.

Особа, яка відмовилася від складення присяги або не прибула на два перші засі-
дання комісії з всеукраїнського референдуму, про які така особа була повідомлена, 
без поважних причин, виключається із складу такої комісії комісією з всеукраїнсько-
го референдуму, яка утворила та сформувала склад відповідної комісії з всеукраїн-
ського референдуму.

3. За рішенням комісії з всеукраїнського референдуму, яке затверджується комі-
сією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної (за-
гальною кількістю не більше двох осіб) чи дільничної (загальною кількістю не біль-
ше двох осіб) комісії з всеукраїнського референдуму протягом усього періоду по-
вноважень комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження 
у комісії з всеукраїнського референдуму з оплатою їхньої праці в комісії відповідно 
до цього Закону. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання вироб-
ничих або службових обов’язків за основним місцем роботи зі збереженням загаль-
ного та спеціального стажу.

4. Член комісії з всеукраїнського референдуму має право:
1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд комісії з всеукраїн-

ського референдуму;
2) виступати на засіданнях комісії з всеукраїнського референдуму, ставити іншим 

учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, 
віднесених до повноважень комісії;

3) за дорученням відповідної комісії з всеукраїнського референдуму перевіряти 
діяльність комісій нижчого рівня;

4) безперешкодно відвідувати приміщення комісій з всеукраїнського референду-
му, знайомитися з документами комісії з всеукраїнського референдуму, членом якої 
він є, та комісій нижчого рівня на відповідній території;

5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров’ю чи майну у зв’язку 
з виконанням обов’язків члена комісії з всеукраїнського референдуму, у тому числі 
витрат на відрядження, пов’язаних з виконанням обов’язків члена комісії, у порядку 
та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.

5. Член комісії не може бути звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду 
з підстав, пов’язаних із виконанням його обов’язків у комісії з всеукраїнського ре-
ферендуму.

6. Член комісії з всеукраїнського референдуму зобов’язаний:
1) додержуватися Конституції України, цього Закону та інших законів України;
2) брати участь у засіданнях комісії з всеукраїнського референдуму;
3) виконувати рішення відповідної комісії з всеукраїнського референдуму, рішен-

ня комісій з всеукраїнського референдуму вищого рівня та обов’язки члена комісії з 
всеукраїнського референдуму.

7. Член комісії з всеукраїнського референдуму має також інші права та обов’язки 
відповідно до цього Закону та інших законів України.

8. На час безпосереднього виконання обов’язків члена комісії з всеукраїнського 
референдуму на кожного члена комісії з всеукраїнського референдуму поширюють-
ся гарантії і компенсації, передбачені законодавством для працівників на час вико-
нання ними державних або громадських обов’язків у робочий час.

Член комісії з всеукраїнського референдуму звільняється від виконання служ-
бових обов’язків за місцем постійної роботи на час, необхідний для здійснення 
обов’язків члена комісії, на підставі письмового повідомлення голови, заступника 
голови чи секретаря відповідної комісії з всеукраїнського референдуму про скликан-
ня засідання комісії або рішення комісії з всеукраїнського референдуму про залучен-
ня члена комісії до участі в інших заходах, передбачених цим Законом. У таких пові-
домленнях або рішеннях мають зазначатися дата, час та запланована тривалість за-
сідання комісії з всеукраїнського референдуму чи іншого заходу.

9. Члену комісії з всеукраїнського референдуму забороняється проводити агіта-
цію на підтримку чи проти питання всеукраїнського референдуму або публічно нада-
вати оцінку питанню всеукраїнського референдуму.

Стаття 53. Дострокове припинення повноважень складу комісії з всеукраїнського 
референдуму або члена комісії з всеукраїнського референдуму

1. Повноваження усього складу окружної, дільничної комісії з всеукраїнського ре-
ферендуму можуть бути достроково припинені комісією, яка її утворила, за влас-
ною ініціативою або на підставі рішення суду в разі систематичного порушення чи 
одноразового грубого порушення комісією Конституції України, цього Закону та ін-
ших законів України.

2. Повноваження члена окружної, дільничної комісії з всеукраїнського референ-
думу припиняються достроково комісією, яка її утворила, у зв’язку з:

1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії. Така заява пода-
ється суб’єкту внесення кандидатури відповідного члена комісії для передачі відпо-
відній комісії з всеукраїнського референдуму або для внесення подання про заміну 
члена комісії з всеукраїнського референдуму;

2) внесенням подання про заміну члена комісії суб’єктом, за поданням якого кан-
дидатуру такого члена було включено до складу комісії;

3) припиненням його громадянства України;
4) вибуттям на період включно до дня голосування за межі України або держави, 

на території якої утворена закордонна виборча дільниця, що зумовлює неможливість 
виконання обов’язків члена комісії;

5) реєстрацією його представником суб’єкта процесу всеукраїнського референ-
думу у Центральній виборчій комісії, уповноваженою особою суб’єкта процесу всеу-
країнського референдуму;

6) входженням його до складу іншої комісії з всеукраїнського референдуму;
7) набуттям ним членства у виборчій комісії, що здійснює підготовку та проведен-

ня позачергових, перших, проміжних або повторних місцевих виборів, якщо вибор-
чий процес зазначених виборів проводиться одночасно з процесом всеукраїнсько-
го референдуму;

8) порушенням присяги члена комісії, що виявилося у систематичному невико-
нанні покладених на нього обов’язків, засвідченому не менш як двома рішеннями з 
цього приводу комісії, до складу якої він входить;

9) систематичним або одноразовим грубим порушенням законодавства України 
про всеукраїнський референдум, встановленим рішенням суду або рішенням комісії 
вищого рівня, двома і більше неявками на засідання комісії без поважних причин або 
неявкою на засідання комісії у день голосування;

10) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчи-
нення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав грома-
дян чи корупційного злочину;

11) виявленням обставин, що позбавляють особу права входити до складу комісії;
12) визнанням його недієздатним або безвісно відсутнім;
13) його смертю або оголошенням його померлим.
3. Повноваження члена комісії з всеукраїнського референдуму припиняються з 

моменту прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень комісією 
з всеукраїнського референдуму, яка утворила та сформувала склад відповідної ко-
місії з всеукраїнського референдуму.

Особа, яка подала заяву про складення повноважень, продовжує виконувати 
обов’язки голови, заступника голови, секретаря, члена комісії з всеукраїнського ре-
ферендуму до моменту прийняття рішення про дострокове припинення її повнова-
жень комісією з всеукраїнського референдуму, яка утворила відповідну комісію.

4. Комісія з всеукраїнського референдуму вищого рівня, яка достроково припи-
нила повноваження усього складу комісії, окремого члена комісії або виявила під-
стави для припинення повноважень, не пізніше наступного дня повідомляє про це 
суб’єктів, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких 
достроково припинено або щодо яких виявлено підстави для припинення їх повно-
важень.

5. Суб’єкт подання кандидатури члена комісії, повноваження якого достроково 
припинено, має пріоритетне право на подання кандидатури для включення до складу 
комісії з всеукраїнського референдуму замість вибулого. Таке подання, внесене від-
повідно до вимог цього Закону не пізніше наступного дня після отримання відповід-
ного повідомлення, не може бути відхилене.

6. У разі дострокового припинення повноважень усього складу комісії з всеукра-
їнського референдуму відповідна комісія вищого рівня не пізніш як на третій день з 
дня припинення повноважень комісії, але не пізніше останнього дня перед днем го-
лосування, затверджує новий склад комісії з всеукраїнського референдуму в поряд-
ку, встановленому цим Законом.

7. У разі дострокового припинення повноважень члена комісії з всеукраїнського 
референдуму у випадках, передбачених частиною другою цієї статті, відповідна комі-
сія вищого рівня не пізніш як на третій день з дня припинення його повноважень, але 
не пізніше останнього дня перед днем голосування, включає до її складу іншу особу 
від того самого суб’єкта подання на ту саму посаду, що займав член комісії, повнова-
ження якого припинено, у порядку, встановленому цим Законом.

8. У разі дострокового припинення повноважень члена комісії з всеукраїнського 
референдуму в останній день перед днем голосування таке рішення приймається од-
ночасно з рішенням про включення до складу відповідної комісії з всеукраїнського 
референдуму іншої особи від того самого суб’єкта подання. За відмови суб’єкта по-
дання кандидатур від внесення нової кандидатури таке подання робить голова відпо-
відної комісії з всеукраїнського референдуму.

9. У разі дострокового припинення повноважень члена дільничної комісії з все-
українського референдуму закордонної дільниці до складу комісії включається ін-
ша особа за поданням Міністерства закордонних справ України. У разі неможливос-
ті здійснення відповідної заміни комісія з всеукраїнського референдуму закордонної 
дільниці виконує свої повноваження у наявному складі.

10. У разі якщо голова, заступник голови або секретар комісії з всеукраїнсько-
го референдуму систематично не виконує покладені на нього обов’язки, відповід-
на окружна або дільнична комісія може звернутися до комісії з всеукраїнського ре-
ферендуму, яка її утворила, з мотивованим поданням про його заміну, якщо за це 
проголосували не менше двох третин від складу відповідної комісії з всеукраїнсько-
го референдуму. Таке подання підлягає обов’язковому розгляду у строки, передба-
чені частиною сьомою цієї статті. Рішення про заміну голови, заступника голови, се-
кретаря комісії з всеукраїнського референдуму приймається з урахуванням вимог 
частин третьої і четвертої статті 46 цього Закону. Зазначене рішення не тягне за со-
бою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної комісії з всеукраїнсько-
го референдуму.

Розділ V 
СПИСКИ ВИБОРЦІВ

Стаття 54. Складання попередніх списків виборців для звичайної дільниці з всеу-
країнського референдуму

1. Для підготовки та проведення голосування на всеукраїнському референдумі 
орган ведення Державного реєстру виборців для кожної звичайної дільниці з все-
українського референдуму, утвореної на території, на яку поширюються його по-
вноваження, складає на основі відомостей Державного реєстру виборців попередні 
списки виборців.

2. До попереднього списку виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму 
включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування на все-
українському референдумі виповниться вісімнадцять років і які мають право голо-
су на всеукраїнському референдумі та відносяться до цієї дільниці з всеукраїнсько-
го референдуму згідно з відомостями Державного реєстру виборців. Виборець мо-
же бути включений до списку виборців лише на одній дільниці з всеукраїнського ре-
ферендуму.

3. У разі включення виборця, якому тимчасово змінено місце голосування, до по-
переднього списку виборців у графі «Примітки» навпроти його прізвища робиться 
відмітка про це.

4. Попередні списки виборців складаються за формою, встановленою Централь-
ною виборчою комісією, з дотриманням вимог частин п’ятої і шостої цієї статті.

5. Попередній список виборців має наскрізну нумерацію виборців та наскрізну ну-
мерацію аркушів. Відомості про виборців у списку виборців на звичайній дільниці за-
значаються таким чином, щоб виборці з однаковою виборчою адресою були розмі-
щені поруч.

6. У попередньому списку виборців зазначаються такі відомості про виборця:
1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності);
2) дата народження;
3) виборча адреса (без зазначення поштового індексу і держави проживання чи 

перебування);
4) відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно (за наявності під-

став) — у графі «Примітки».
7. Попередній список виборців для звичайної дільниці з всеукраїнського референ-

думу виготовляється у паперовій формі в одному примірнику, кожний аркуш яко-
го засвідчується підписом керівника органу ведення Державного реєстру виборців і 
скріплюється печаткою цього органу.

Стаття 55. Передача попередніх списків виборців та іменних запрошень комісіям 
з всеукраїнського референдуму звичайних дільниць з всеукраїнського референдуму

1. Не пізніш як за тринадцять днів до дня голосування орган ведення Державного 
реєстру виборців у приміщенні, в якому він розташований, передає попередній спи-
сок виборців у паперовій формі та виготовлені іменні запрошення відповідній діль-
ничній комісії з всеукраїнського референдуму.

2. Від імені дільничної комісії з всеукраїнського референдуму попередній список 
виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, одним із яких повинен бути 
голова комісії, а в разі неможливості — заступник голови або секретар комісії з все-
українського референдуму.

3. Про передачу попереднього списку виборців складається акт за формою, вста-
новленою Центральною виборчою комісією, у двох примірниках. Один примірник ак-
та зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців, другий — у дільнич-
ній комісії з всеукраїнського референдуму.

Стаття 56. Повідомлення виборців про включення до попередніх списків виборців
1. Орган ведення Державного реєстру виборців виготовляє для кожного вибор-

ця іменне запрошення, яким повідомляє про включення його до попереднього спис-
ку виборців на відповідній звичайній дільниці з всеукраїнського референдуму, назву 
всеукраїнського референдуму, на якому йому пропонується голосувати, адресу діль-
ничної комісії з всеукраїнського референдуму, її номер телефону і розпорядок робо-
ти, а також про час і місце голосування.

У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму і позачергових, 
перших, проміжних або повторних місцевих виборів виборцю надсилається одне по-
відомлення про включення його до відповідних попередніх списків виборців.

2. Виборцям, стосовно яких у списку виборців є відмітка про постійну нездатність 
пересуватися самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість 
проголосувати за місцем перебування.

3. Форма іменного запрошення затверджується Центральною виборчою комісією.
Стаття 57. Складання та уточнення списків виборців на спеціальних дільницях з 

всеукраїнського референдуму
1. Для спеціальних дільниць з всеукраїнського референдуму, утворених в уста-

новах виконання покарань, попередні та уточнені списки виборців складаються ор-
ганами ведення Державного реєстру виборців, які передаються в порядку та строки, 
встановлені цим Законом для передачі списків виборців на звичайних дільницях все-
українського референдуму.

2. На спеціальних дільницях всеукраїнського референдуму, утворених у стаціо-
нарних закладах охорони здоров’я, на суднах, які перебувають у день проведення 
всеукраїнського референдуму у плаванні під Державним Прапором України, на по-
лярних станціях України, у слідчих ізоляторах та інших місцях тимчасового перебу-
вання виборців з обмеженими можливостями пересування, списки виборців склада-
ються не пізніш як за сім днів до дня голосування відповідними дільничними комі-
сіями з всеукраїнського референдуму за формою, встановленою Центральною ви-
борчою комісією, на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, 
установ, полярної станції України, капітанами суден, на яких утворені такі дільниці з 
всеукраїнського референдуму.

3. Відомості, зазначені у частині другій цієї статті, подаються в одному примірни-
ку за підписом керівника відповідного закладу, установи, полярної станції України, 
капітана судна і засвідчуються відповідною печаткою. Керівник відповідного закла-
ду, установи, полярної станції України, капітан судна забезпечує подання та досто-
вірність зазначених відомостей дільничній комісії з всеукраїнського референдуму не 
пізніш як за дев’ять днів до дня голосування.

4. Подання вноситься за формою, встановленою Центральною виборчою комісі-
єю, та повинно містити стосовно кожного виборця відомості про:

1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності);
2) дату народження (число, місяць, рік);
3) виборчу адресу;
4) відмітку у графі «Примітки» про постійну нездатність виборця самостійно пере-

суватися (за наявності підстав).
Виборці, які повинні залишити стаціонарний заклад охорони здоров’я до дня го-

лосування, до таких відомостей та до списку виборців на відповідній спеціальній 
дільниці з всеукраїнського референдуму не включаються.

5. Після складання списку виборців на спеціальній дільниці з всеукраїнського ре-
ферендуму дільнична комісія з всеукраїнського референдуму невідкладно передає 
відомості про включених до нього виборців до органу ведення Державного реєстру 
виборців за своїм місцезнаходженням.

Зміст списку виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму, утвореній на 
судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній 
станції України, передається за допомогою технічних засобів зв’язку до відповідної 
окружної комісії з всеукраїнського референдуму, яка негайно передає його до органу 
ведення Державного реєстру виборців за своїм місцезнаходженням.

6. У разі якщо виборець прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я піз-
ніш як за десять днів до дня голосування, але раніше ніж за два дні до дня голосу-
вання, відповідна дільнична комісія з всеукраїнського референдуму уточнює спи-
сок виборців, включаючи виборця до списку виборців на підставі відомостей, пода-
них невідкладно керівником відповідного закладу, підпис якого засвідчується печат-
кою відповідного закладу.

7. Виборець, який прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я у тому на-
селеному пункті, в якому він проживає, може звернутися до відповідної комісії з все-
українського референдуму звичайної дільниці, на якій він включений до списку ви-
борців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування в порядку та 
строки, встановлені цим Законом. У такому разі до списку виборців на спеціальній 
дільниці такий виборець не включається.

8. У разі утворення спеціальної дільниці у винятковому випадку список виборців 
складається дільничною комісією з всеукраїнського референдуму не пізніш як за сім 
днів до дня голосування на підставі відомостей, поданих керівником відповідного за-
кладу, установи, капітаном судна, командиром військової частини (формування). За-
значені відомості подаються не пізніш як за вісім днів до дня голосування в одному 
примірнику за підписом керівника закладу, установи, капітана судна, командира вій-
ськової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Після складан-
ня списку виборців на такій дільниці дільнична комісія з всеукраїнського референду-
му невідкладно передає відомості про виборців, включених до цього списку, до орга-
ну ведення Державного реєстру виборців за своїм місцезнаходженням.

9. Виборець має право особисто звернутися із заявою до дільничної комісії з все-
українського референдуму спеціальної дільниці або безпосередньо до суду щодо 
уточнення списку виборців.

10. Заява, зазначена у частині дев’ятій цієї статті, може бути подана до відповід-
ної дільничної комісії з всеукраїнського референдуму не пізніш як за два дні до дня 
голосування. Така заява розглядається комісією з всеукраїнського референдуму не-
відкладно. За підсумком розгляду заяви дільнична комісія з всеукраїнського рефе-
рендуму зобов’язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або 
мотивоване рішення про відмову в задоволенні заяви. Копія рішення видається ви-
борцю у день його прийняття. Заява, подана до комісії з всеукраїнського референду-
му після зазначених строків, залишається без розгляду.

11. Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути поданий 
до суду в порядку і строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства 
України.

12. При внесенні змін до списку виборців на спеціальній дільниці дільнична комі-
сія з всеукраїнського референдуму спеціальної дільниці невідкладно передає відо-
мості про виборців, включених до списку виборців або виключених зі списку, до від-
повідного органу ведення Державного реєстру виборців.

13. У разі отримання таких відомостей пізніш як за п’ять днів до дня голосування 
та виявлення кратного включення виборця до списку виборців на іншій дільниці ор-
ган ведення Державного реєстру виборців невідкладно повідомляє про це відповідну 
дільничну комісію з всеукраїнського референдуму.

14. Члени дільничної комісії з всеукраїнського референдуму спеціальної дільни-
ці, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, включаються до спис-
ку виборців на цій дільниці на підставі рішення відповідної комісії з всеукраїнського 
референдуму щодо утворення дільничної комісії з всеукраїнського референдуму ці-
єї спеціальної дільниці.

15. У день, що передує дню голосування, після внесення змін відповідно до цієї 
статті список виборців на спеціальній дільниці закривається шляхом закреслення не-
заповнених граф для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити 
внесення до списку додаткових виборців, підписується головою або заступником го-
лови і секретарем дільничної комісії з всеукраїнського референдуму та скріплюється 
печаткою дільничної комісії з всеукраїнського референдуму.

16. У день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться.
17. Голова або заступник голови чи секретар дільничної комісії з всеукраїнського 

референдуму в день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточ-
неному списку виборців — неправильне написання прізвища, власного імені (усіх 
власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квар-
тири місця проживання, — якщо, незважаючи на такі технічні описки, зрозуміло, що 
до списку виборців на спеціальній дільниці включено саме того виборця, який при-
був для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступ-
ника голови чи секретаря дільничної комісії з всеукраїнського референдуму у гра-
фі «Примітки».

18. Виборець не пізніш як за п’ять днів до дня голосування може звернутися до 
органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про включення його до спис-
ку виборців спеціальної дільниці з електронного голосування. Така заява може бути 
подана виборцем особисто в паперовому вигляді або в електронній формі засоба-
ми автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи. Заява в електронній 
формі створюється з використанням кваліфікованого електронного підпису. Заява, 
подана після зазначеного строку, залишається без розгляду.

Форма заяви про включення виборця до списку виборців спеціальної дільниці з 
електронного голосування затверджується Центральною виборчою комісією.

Стаття 58. Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на 
звичайній дільниці з всеукраїнського референдуму та усунення неправильностей у 
списку виборців

1. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму звичайної дільниці з все-
українського референдуму наступного дня після отримання попереднього списку 
виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної комісії.

2. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму звичайної дільниці надсилає 
або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, отримане від 
органу ведення Державного реєстру виборців.

Таке іменне запрошення надсилається або доставляється не пізніш як за десять 
днів до дня голосування.

3. Виборець має право ознайомитися з попереднім списком виборців у приміщен-
ні дільничної комісії з всеукраїнського референдуму та перевірити правильність вне-
сених до нього відомостей.

Стаття 59. Порядок внесення змін до попередніх списків виборців
1. Виборець може звернутися до дільничної комісії з всеукраїнського референду-

му або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про 
уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключен-
ня із списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності 
відміток про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно.
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2. Виборець особисто подає заяву до дільничної комісії з всеукраїнського рефе-

рендуму або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців щодо 
обставин, передбачених частиною першою цієї статті. У разі якщо виборець за ста-
ном здоров’я не може особисто подати заяву, дільнична комісія з всеукраїнського 
референдуму за зверненням такого виборця зобов’язана забезпечити прийняття за-
яви у такого виборця в інший спосіб.

До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені 
в ній відомості.

3. Заява, зазначена у частині першій цієї статті, може бути подана не пізніш як за 
п’ять днів до дня голосування і розглядається дільничною комісією з всеукраїнсько-
го референдуму протягом одного дня. Заява, подана після зазначеного строку, за-
лишається без розгляду.

4. За результатом розгляду заяви дільнична комісія з всеукраїнського референ-
думу приймає рішення про передачу такої заяви до органу ведення Державного реє-
стру виборців. Рішення комісії з всеукраїнського референдуму невідкладно разом із 
заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів) направляєть-
ся до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців і не пізніше наступ-
ного дня після його прийняття видається особі, яка подала заяву, а також надсила-
ється особі, якої воно стосується (якщо така особа не є особою, яка подала заяву).

5. Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує розгляд заяв виборців 
у порядку, встановленому Законом України «Про Державний реєстр виборців». Про 
результати розгляду звернення повідомляється особа, яка його подала, а також осо-
ба, якої воно стосується (якщо звернення виборця стосується іншої особи).

6. Позов про уточнення списку виборців може бути подано до суду в порядку, 
встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

7. Рішення суду про внесення змін до списку виборців не пізніш як за п’ять днів 
до дня голосування подається виборцем до відповідного органу ведення Державно-
го реєстру виборців або до відповідної дільничної комісії з всеукраїнського референ-
думу для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку — до діль-
ничної комісії з всеукраїнського референдуму.

Стаття 60. Уточнення попереднього списку виборців на звичайній дільниці з все-
українського референдуму

1. Орган ведення Державного реєстру виборців на підставі відомостей, поданих 
відповідно до Закону України «Про Державний реєстр виборців», рішень відповідних 
комісій з всеукраїнського референдуму щодо утворення дільничних комісій з всеу-
країнського референдуму спеціальних дільниць (в частині включення членів діль-
ничних комісій з всеукраїнського референдуму до списків виборців на відповідній 
спеціальній дільниці), за результатами розгляду заяв виборців, повідомлень дільнич-
них комісій з всеукраїнського референдуму спеціальних дільниць про включення ви-
борців до списку виборців на спеціальній дільниці, на підставі заяв членів окружних 
та дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, поданих відповідно до части-
ни другої цієї статті, а також рішень судів, отриманих не пізніш як за п’ять днів до дня 
голосування, виготовляє уточнений список виборців.

2. Члени окружних та дільничних комісій з всеукраїнського референдуму не піз-
ніш як за п’ять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі подають 
до органу ведення Державного реєстру виборців за місцезнаходженням відповідної 
дільниці або за своєю виборчою адресою заяву про тимчасову зміну місця голосу-
вання без зміни виборчої адреси. Члени окружних комісій з всеукраїнського рефе-
рендуму включаються до списку виборців на дільниці, найбільш наближеній до міс-
ця знаходження відповідної окружної комісії з всеукраїнського референдуму. Члени 
дільничних комісій з всеукраїнського референдуму включаються до списку вибор-
ців на дільниці, де вони включені до складу комісії з всеукраїнського референдуму.

3. Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав від спеціальної 
дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, яка самостійно склала список ви-
борців, відомості про включених до нього виборців, вносить до бази даних Держав-
ного реєстру виборців відповідні відмітки щодо виборців, які не будуть голосувати 
за своїми виборчими адресами у зв’язку з їх включенням до списків виборців на ін-
ших дільницях.

4. Уточнені списки виборців для звичайних дільниць з всеукраїнського референ-
думу виготовляються органами ведення Державного реєстру виборців у паперовій 
формі в одному примірнику за формою, встановленою Центральною виборчою ко-
місією, та містять графу для підпису виборця за отримання виборчого бюлетеня.

5. Уточнені списки виборців передаються до відповідних комісій з всеукраїнсько-
го референдуму не пізніш як за два дні до дня голосування.

Стаття 61. Внесення змін до уточненого списку виборців дільничною комісією з 
всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці з всеукраїнського референдуму

1. Зміни до уточненого списку виборців вносить голова або заступник голови та 
секретар дільничної комісії з всеукраїнського референдуму на підставі рішення су-
ду, повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення крат-
ного включення виборця до списку виборців на цій дільниці з всеукраїнського рефе-
рендуму. Такі зміни можуть бути внесені до 18 години останньої суботи перед днем 
голосування.

2. При включенні виборця до списку виборців на дільниці з всеукраїнського рефе-
рендуму в порядку внесення змін до уточненого списку виборців відомості про нього, 
передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців. При цьому 
у графі «Примітки» зазначаються дата і номер рішення суду.

3. Виключення із списку виборців осіб, які неправомірно включені до нього, здій-
снюється шляхом викреслення, що засвідчується записом «Виключено» та підписа-
ми голови або заступника голови і секретаря дільничної комісії з всеукраїнського ре-
ферендуму у графі «Примітки». При цьому в зазначеній графі поруч із прізвищем 
виборця зазначаються дата і номер рішення суду або повідомлення органу ведення 
Державного реєстру виборців.

4. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму при внесенні змін до уточне-
ного списку виборців на підставі рішення суду невідкладно повідомляє відповідний 
орган ведення Державного реєстру виборців про включення виборця до списку ви-
борців або виключення зі списку виборців.

5. У разі виявлення кратного включення виборця до уточнених списків виборців 
у зв’язку з надходженням повідомлення дільничної комісії з всеукраїнського рефе-
рендуму про включення виборця до списку виборців на іншій дільниці орган ведення 
Державного реєстру виборців, який отримав таке повідомлення, невідкладно повідо-
мляє про це відповідну дільничну комісію, яка зобов’язана виключити такого вибор-
ця зі списку виборців на цій дільниці.

6. У день, що передує дню голосування, після внесення змін до уточненого списку 
виборців на підставі рішень судів, повідомлень органу ведення Державного реєстру 
виборців список виборців закривається шляхом закреслення незаповнених граф для 
внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку до-
даткових виборців, підписується головою або заступником голови і секретарем діль-
ничної комісії з всеукраїнського референдуму та скріплюється печаткою дільничної 
комісії з всеукраїнського референдуму.

7. У день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться.
8. Голова або заступник голови чи секретар дільничної комісії в день голосування 

виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців — непра-
вильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наяв-
ності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання, — якщо, не-
зважаючи на такі технічні описки, зрозуміло, що до списку виборців включено саме 
того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення 
засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної комі-
сії з всеукраїнського референдуму у графі «Примітки».

9. Передбачені формою уточненого списку виборців відомості про виборців, 
включених до нього чи виключених з нього, а також про виборців, стосовно яких до 
уточненого списку виборців внесені зміни або виправлено у цьому списку неточності 
та технічні описки, передаються дільничною комісією з всеукраїнського референду-
му до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців.

Стаття 62. Порядок складання та уточнення списків виборців на закордонних діль-
ницях всеукраїнського референдуму

1. Орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ 
України складає попередні списки виборців для кожної закордонної дільниці з всеу-
країнського референдуму відповідно до Закону України «Про Державний реєстр ви-
борців». Форма попереднього списку виборців для закордонної дільниці з всеукраїн-
ського референдуму встановлюється Центральною виборчою комісією.

2. До попереднього списку виборців на закордонній дільниці з всеукраїнського 
референдуму включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голо-
сування виповниться вісімнадцять років, які мають право голосу та виборча адреса 
яких знаходиться за межами України.

Відомості про виборців у списку виборців на закордонній дільниці з всеукраїн-
ського референдуму зазначаються в порядку, зручному для проведення голосуван-
ня.

3. Попередній список виборців для закордонної дільниці з всеукраїнського рефе-
рендуму передається до відповідної дільничної комісії з всеукраїнського референ-
думу в електронному вигляді не пізніш як за тринадцять днів до дня голосування.

4. Дільнична комісія закордонної дільниці з всеукраїнського референдуму наступ-
ного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального 
ознайомлення у приміщенні дільничної комісії у паперовій формі.

5. Виборець особисто може подати заяву про неправильність у попередньому 
списку виборців на закордонній дільниці з всеукраїнського референдуму, до якої до-
даються необхідні документи (копії документів), до відповідної дільничної комісії з 
всеукраїнського референдуму не пізніш як за п’ять днів до дня голосування (за київ-
ським часом), яка розглядається комісією протягом одного дня. Заява, подана після 
зазначеного строку, залишається без розгляду.

6. Заява виборця, передбачена частиною п’ятою цієї статті, невідкладно переда-
ється через відповідну закордонну дипломатичну установу України до органу веден-
ня Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України.

Закордонна дипломатична установа України копію такої заяви також передає 
до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ 
України за допомогою технічних засобів зв’язку.

7. З урахуванням відомостей, поданих відповідно до Закону України «Про Дер-
жавний реєстр виборців», за результатами розгляду заяв виборців орган ведення 
Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України виготовляє 
уточнений список виборців.

Уточнені списки виборців передаються відповідним комісіям закордонних діль-
ниць з всеукраїнського референдуму не пізніш як за два дні до дня голосування у па-
перовій формі та в електронному вигляді.

8. У день, що передує дню голосування, після внесення змін відповідно до цієї 
статті список виборців на закордонній дільниці закривається шляхом закреслення 
незаповнених граф для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити 
внесення до списку додаткових виборців, підписується головою або заступником го-
лови і секретарем дільничної комісії з всеукраїнського референдуму та скріплюється 
печаткою дільничної комісії з всеукраїнського референдуму.

9. У день голосування зміни до уточненого списку виборців на закордонній діль-
ниці з всеукраїнського референдуму не вносяться.

10. Голова або заступник голови чи секретар дільничної комісії закордонної діль-
ниці з всеукраїнського референдуму в день голосування виправляють неточності та 
технічні описки в уточненому списку виборців — неправильне написання прізвища, 
власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, но-
мера будинку, квартири місця проживання), — якщо, незважаючи на такі технічні 
описки, зрозуміло, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув 
на дільницю всеукраїнського референдуму для голосування. Таке виправлення за-
свідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної вибор-
чої комісії у графі «Примітки».

Стаття 63. Тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни виборчої адреси
1. За зверненням виборця, включаючи виборця, стосовно якого у Державному 

реєстрі виборців наявна службова відмітка про вибуття з відповідної території, ор-
ган ведення Державного реєстру виборців може тимчасово (на період процесу все-
українського референдуму) змінити виборцю місце голосування (дільницю всеукра-
їнського референдуму) без зміни його виборчої адреси. Таке звернення може бути 
подане виборцем до органу ведення Державного реєстру виборців не пізніше ніж за 
п’ять днів до дня голосування в паперовому вигляді або електронній формі з вико-
ристанням засобів електронної ідентифікації, визначених законом. Порядок подання 
та розгляду заяви про тимчасову зміну місця голосування виборця встановлюється 
Центральною виборчою комісією.

2. Процедура тимчасової зміни місця голосування виборця не застосовується що-
до спеціальних дільниць з всеукраїнського референдуму.

Розділ VI 
ФІНАНСОВЕ І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ  

ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ
Стаття 64. Загальні засади фінансового забезпечення всеукраїнського референ-

думу
1. Витрати на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму здійснюють-

ся виключно за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на підготовку та 
проведення всеукраїнського референдуму, та коштів фондів суб’єктів процесу всеу-
країнського референдуму, передбачених частиною другою цієї статті.

2. Ініціативна група (у разі проведення всеукраїнського референдуму за народною 
ініціативою), політична партія, громадська організація, що зареєстровані як прихиль-
ники чи опоненти питання всеукраїнського референдуму відповідно до цього Зако-
ну, для фінансування своєї агітації всеукраїнського референдуму зобов’язані утвори-
ти власний фонд у порядку, встановленому цим Законом.

3. Фінансування агітаційних заходів чи матеріалів всеукраїнського референдуму з 
джерел, не передбачених цією статтею, забороняється.

Стаття 65. Фінансове забезпечення підготовки та проведення всеукраїнського ре-
ферендуму

1. Фінансування витрат на підготовку та проведення всеукраїнського референ-
думу починається з дня, наступного за днем офіційного опублікування указу Пре-
зидента України про призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму чи 
постанови Верховної Ради України про призначення всеукраїнського референдуму.

2. Фінансове забезпечення підготовки та проведення всеукраїнського референду-
му за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на підготовку та проведен-
ня всеукраїнського референдуму, здійснюється Центральною виборчою комісією.

3. Обсяг коштів для підготовки і проведення всеукраїнського референдуму за по-
данням Центральної виборчої комісії передбачається окремим рядком у законі про 
Державний бюджет України на відповідний рік. Закон України про внесення змін до 
закону про Державний бюджет України щодо фінансового забезпечення підготовки 
та проведення всеукраїнського референдуму приймається не пізніше дня прийнят-
тя Верховною Радою України закону про внесення змін до розділу I, розділу III, роз-
ділу XIII Конституції України, постанови про призначення всеукраїнського референ-
думу про зміну території України, видання Президентом України указу про проголо-
шення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Витрати на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму можуть здій-
снюватися з резервного фонду бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міні-
стрів України.

4. Кошти державного бюджету на підготовку та проведення всеукраїнського ре-
ферендуму, бюджетні призначення за якими встановлені законом про Державний 
бюджет України, перераховуються центральним органом виконавчої влади, що ре-
алізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних ко-
штів, Центральній виборчій комісії відповідно до помісячного розпису асигнувань за-
гального фонду Державного бюджету України, сформованого за пропозиціями Цен-
тральної виборчої комісії, за бюджетною програмою, за якою здійснюється фінансо-
ве забезпечення підготовки і проведення всеукраїнського референдуму. Витрати на 
підготовку та проведення всеукраїнського референдуму здійснюються Центральною 
виборчою комісією, регіональними та територіальними представництвами Централь-
ної виборчої комісії відповідно до затверджених Центральною виборчою комісією 
кошторисів видатків у межах коштів, передбачених законом про Державний бюджет 
України на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму.

5. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків для підготов-
ки та проведення всеукраїнського референдуму, які повинні включати, зокрема, ви-
трати на майновий найм (оренду) приміщень комісій з всеукраїнського референду-
му та оплату за використання матеріально-технічних засобів, а також оплату пра-
ці членів комісій та осіб, які залучаються відповідно до частини сімнадцятої стат-
ті 49 цього Закону.

6. Регіональні та територіальні представництва Центральної виборчої комісії на 
основі середніх норм видатків, затверджених відповідно до частини п’ятої цієї стат-
ті, складають єдиний кошторис видатків для підготовки і проведення всеукраїнсько-
го референдуму. Єдиний кошторис видатків регіональних та територіальних пред-
ставництв Центральної виборчої комісії затверджується Центральною виборчою ко-
місією.

7. Фінансування всеукраїнського референдуму за рахунок коштів державного 
бюджету здійснюється в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією 
спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реа-
лізує державну фінансову політику.

8. Територіальне представництво Центральної виборчої комісії не пізніш як у 
п’ятиденний строк з дня офіційного опублікування результатів всеукраїнського ре-
ферендуму, припинення процесу всеукраїнського референдуму повертає невико-
ристані на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму кошти державно-
го бюджету на рахунок Центральної виборчої комісії. Центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бю-
джетних коштів, у триденний строк інформує Центральну виборчу комісію про по-
вернення цих коштів на її рахунок.

9. Територіальне представництво Центральної виборчої комісії у п’ятнадцятиденний 
строк з дня офіційного опублікування результатів всеукраїнського референдуму, 
припинення процесу всеукраїнського референдуму складає та подає до регіональ-
ного представництва Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження 
та використання коштів державного бюджету на підготовку та проведення всеукра-
їнського референдуму в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, 
за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією за погодженням із цен-
тральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казна-
чейського обслуговування бюджетних коштів.

10. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів державного бю-
джету, що виділяються на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму, 
здійснюється у встановленому бюджетним законодавством порядку.

11. Центральна виборча комісія у тримісячний строк з дня офіційного опубліку-
вання результатів всеукраїнського референдуму надсилає до Рахункової палати звіт 
про використання коштів державного бюджету, виділених на підготовку та проведен-
ня всеукраїнського референдуму.

Стаття 66. Матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення всеукра-
їнського референдуму

1. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування або інші 
органи, їх посадові та службові особи зобов’язані сприяти комісіям з всеукраїнсько-
го референдуму в реалізації їхніх повноважень:

1) надавати їм необхідні приміщення для організації роботи та проведення голо-
сування відповідно до вимог цього Закону та нормативів облаштування таких при-
міщень, встановлених Центральною виборчою комісією. У виняткових випадках для 
забезпечення належної організації роботи окружних комісій з всеукраїнського рефе-
рендуму за поданням голів обласних державних адміністрацій приміщення для та-
ких комісій можуть надаватися поза межами відповідного територіального округу;

2) забезпечувати їх охорону, а також охорону бюлетенів з всеукраїнського рефе-
рендуму та іншої документації;

3) надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами 
транспортні засоби, засоби зв’язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають 
поверненню після припинення повноважень комісій з всеукраїнського референдуму.

Порядок оплати та відшкодування зазначених послуг встановлюється Кабінетом 
Міністрів України.

2. Національна поліція України зобов’язана не пізніш як за вісім днів до дня про-
ведення всеукраїнського референдуму забезпечити цілодобову охорону приміщень 
комісій з всеукраїнського референдуму, а також у разі необхідності, за зверненням 
Центральної виборчої комісії, — органів ведення Державного реєстру виборців.

Стаття 67. Оплата праці членів комісій з всеукраїнського референдуму та осіб, за-
лучених до забезпечення їхньої роботи

1. Робота члена комісії з всеукраїнського референдуму, який виконує свої по-
вноваження у комісії з всеукраїнського референдуму на платній основі, оплачуєть-
ся у розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням Цен-
тральної виборчої комісії, за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються 
на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму.

2. Оплата праці члена комісії з всеукраїнського референдуму, звільненого від ви-
конання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, не мо-
же бути нижчою за його середню заробітну плату за основним місцем роботи. Опла-
та праці члена комісії з всеукраїнського референдуму, який є пенсіонером або осо-
бою, яка тимчасово не працює, не може бути нижчою за розмір мінімальної заробіт-
ної плати, встановлений на момент її нарахування.

3. Членам комісій з всеукраїнського референдуму в межах загальної економії 
фонду оплати праці може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винаго-
рода в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

4. Оплата праці членів комісій з всеукраїнського референдуму (у тому числі пен-
сіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день голосування і в дні встановлен-
ня підсумків голосування здійснюється у розмірі та порядку, встановлених Кабінетом 
Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії.

5. Оплата праці залучених спеціалістів, експертів і технічних працівників, визна-
чених частиною сімнадцятою статті 49 цього Закону, здійснюється в розмірі та по-
рядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів державного бю-
джету, виділених на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму. Роз-
мір оплати праці таких спеціалістів не може бути нижчим за розмір мінімальної заро-
бітної плати, встановлений на день початку процесу всеукраїнського референдуму.

6. Виконання робіт, пов’язаних з організацією підготовки та проведення всеукра-
їнського референдуму, членами комісій з всеукраїнського референдуму чи залуче-
ними спеціалістами, експертами та технічними працівниками, які є особами, визна-
ними у встановленому законом порядку безробітними, не є підставою для зняття цих 
осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для 
припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів допомоги.

7. Оплата праці членів комісії з всеукраїнського референдуму, залучених спеці-
алістів, експертів і технічних працівників, у тому числі у день голосування і в дні 
встановлення підсумків голосування, не є підставою для скасування, обмеження або 
зменшення будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій їм або членам їхніх 
сімей, які проживають спільно з ними, для відшкодування витрат на оплату житло-
во-комунальних послуг тощо.

Стаття 68. Фонди всеукраїнського референдуму
1. Політична партія, громадська організація, зареєстровані як прихильники чи 

опоненти питання всеукраїнського референдуму відповідно до цього Закону, для фі-
нансування своїх заходів агітації всеукраїнського референдуму зобов’язані відкрити 
рахунок свого фонду всеукраїнського референдуму не пізніш як на десятий день з 
дня реєстрації як прихильника чи опонента питання всеукраїнського референдуму.

2. Фонд всеукраїнського референдуму політичної партії, громадської організації, 
зареєстрованих як прихильники чи опоненти питання всеукраїнського референду-
му, може мати лише один накопичувальний рахунок у банку України, визначеному на 
власний розсуд, і лише в національній валюті, на який надходять кошти для фінан-
сування заходів агітації, а також не більше одного поточного рахунку в банку в меж-
ах територіального округу з всеукраїнського референдуму, з яких здійснюється фі-
нансування витрат на заходи агітації. На поточні рахунки фонду всеукраїнського ре-
ферендуму політичної партії, громадської організації, зареєстрованих як прихильни-
ки чи опоненти питання всеукраїнського референдуму, кошти надходять виключно з 
накопичувального рахунку фонду всеукраїнського референдуму відповідної політич-
ної партії, громадської організації.

3. У разі проголошення всеукраїнського референдуму рахунок фонду ініціативної 
групи використовується як накопичувальний рахунок фонду всеукраїнського рефе-
рендуму ініціативної групи.

4. Ініціативна група має право відкривати в банках України поточні рахунки сво-
го фонду всеукраїнського референдуму з розрахунку не більше одного поточного 
рахунку на території одного територіального округу всеукраїнського референдуму. 
Один поточний рахунок фонду всеукраїнського референдуму може обслуговувати 
декілька територіальних округів всеукраїнського референдуму.

5. Розмір фонду всеукраїнського референдуму не може перевищувати двадцяти 
тисяч розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року проведен-
ня всеукраїнського референдуму.

Стаття 69. Відкриття, функціонування та закриття рахунків фондів всеукраїнсько-
го референдуму

1. Порядок відкриття і закриття рахунків фондів всеукраїнського референдуму 
політичної партії, громадської організації, зареєстрованих як прихильники чи опо-
ненти питання всеукраїнського референдуму, ініціативної групи встановлюється На-
ціональним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією не 
пізніш як за п’ятдесят сім днів до дня голосування. Цей порядок не може бути зміне-
но у процесі всеукраїнського референдуму.

2. Підставою для відкриття накопичувального рахунку фонду всеукраїнського ре-
ферендуму є копія рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію політичної 
партії, громадської організації як прихильника чи опонента питання всеукраїнсько-
го референдуму.

3. Підставою для відкриття поточного рахунку фонду всеукраїнського референ-
думу є довідка установи банку про відкриття накопичувального рахунку фонду все-
українського референдуму.

4. Банк не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття накопичувального чи 
поточного рахунку фонду всеукраїнського референдуму письмово повідомляє Цен-
тральну виборчу комісію та Національне агентство з питань запобігання корупції про 
відкриття відповідного рахунку та його реквізити.

5. Інформація про відкриття накопичувального рахунку фонду всеукраїнського 
референдуму політичної партії, громадської організації, зареєстрованих як прихиль-
ники чи опоненти питання всеукраїнського референдуму, та його реквізити опри-
люднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії не пізніш як на 
другий день після отримання повідомлення банку про відкриття накопичувального 
рахунку фонду всеукраїнського референдуму політичної партії, громадської орга-
нізації. Інформація про реквізити накопичувального рахунку свого фонду всеукра-
їнського референдуму публікується відповідним суб’єктом процесу всеукраїнсько-
го референдуму у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів цьо-
го фонду.

6. Витрачання коштів з поточних рахунків фонду всеукраїнського референдуму 
здійснюється у безготівковій формі.

7. Витрачання коштів з поточного рахунку фонду всеукраїнського референдуму 
після 18 години останнього дня перед днем голосування здійснюється виключно у 
разі, якщо рахунки на оплату товарів, робіт і послуг були виставлені до зазначено-
го часу. Витрачання коштів з поточних рахунків фонду всеукраїнського референдуму 
припиняється о 18 годині середи після дня голосування або наступного робочого дня 
після дня припинення процесу всеукраїнського референдуму.

8. Арешт коштів на рахунках фонду всеукраїнського референдуму не допуска-
ється.

9. Закриття рахунків фонду всеукраїнського референдуму, зупинення операцій 
по рахунках фонду всеукраїнського референдуму раніше, ніж у строк, встановлений 
частиною сьомою цієї статті, не допускаються.

10. Послуги банку, пов’язані з відкриттям, функціонуванням і закриттям рахунків 
фонду всеукраїнського референдуму, надаються безоплатно. Банк не нараховує і не 
сплачує відсотки за користування коштами, що знаходяться на рахунках фонду все-
українського референдуму.

Стаття 70. Фонд ініціативної групи
1. Для фінансування заходів з підготовки та проведення збору підписів виборців 

на підтримку ініціативи всеукраїнського референдуму, агітації щодо ініціативи ініціа-
тивна група утворює фонд ініціативної групи.

2. Ініціативна група зобов’язана відкрити рахунок фонду ініціативної групи у по-
рядку, встановленому для відкриття рахунку фонду всеукраїнського референдуму 
відповідно до частини першої статті 69 цього Закону, не пізніш як на десятий день з 
дня її реєстрації Центральною виборчою комісією. Підставою для відкриття рахунку 
фонду ініціативної групи є копія рішення Центральної виборчої комісії про реєстра-
цію ініціативної групи.

3. Кошти фонду ініціативної групи формуються за рахунок власних коштів чле-
нів ініціативної групи, а також добровільних внесків осіб, які відповідно до Зако-
ну України «Про політичні партії в Україні» мають право здійснювати внески на під-
тримку політичної партії.

Розмір фонду ініціативної групи не обмежується.
4. Добровільні внески особи до фонду ініціативної групи обмежуються розміром 

максимального внеску на підтримку політичної партії протягом року, встановленим 
Законом України »Про політичні партії в Україні». Кількість та обсяг внесків членів 
ініціативної групи не обмежуються.
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ДОКУМЕНТИ
Якщо фізична або юридична особа здійснює або може здійснювати вирішальний 

вплив на діяльність однієї або кількох юридичних осіб (зокрема є кінцевим бенефіці-
арним власником (контролером) юридичної особи), внески такої фізичної або юри-
дичної особи і підконтрольних їй юридичних осіб вважаються внеском однієї особи 
та обмежуються розміром максимального внеску на підтримку політичної партії про-
тягом року, встановленим Законом України «Про політичні партії в Україні».

Інші обмеження, у тому числі фінансового та банківського законодавства, ніж 
встановлені цією статтею, до формування фонду ініціативної групи не застосову-
ються.

5. Фонд ініціативної групи має єдиний рахунок. Надходження і витрачання коштів 
фонду для цілей, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюються з рахунку 
фонду виключно у безготівковій формі.

6. Банк не пізніше наступного робочого дня після відкриття рахунку фонду іні-
ціативної групи письмово повідомляє Центральну виборчу комісію та Національне 
агентство з питань запобігання корупції про відкриття рахунку та його реквізити.

Інформація про відкриття рахунку фонду ініціативної групи та його реквізити 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії не пізніш як 
на другий день після отримання повідомлення банку про відкриття відповідного ра-
хунку. Зазначена інформація може бути оприлюднена ініціативною групою у засобах 
масової інформації за рахунок коштів фонду ініціативної групи.

7. Ініціативна група призначає зі свого складу розпорядника рахунку фонду іні-
ціативної групи, який має виключне право здійснювати операції з рахунком фонду.

8. Кошти фонду ініціативної групи можуть бути використані виключно для забез-
печення виготовлення підписних листів, організаційного забезпечення збору підпи-
сів та агітації щодо ініціативи. Кошти фонду ініціативної групи не можуть бути ви-
користані на оплату праці членів ініціативної групи, збирачів підписів чи інших осіб.

9. Арешт коштів на рахунках фонду ініціативної групи не допускається.
10. Витрачання коштів з рахунку фонду ініціативної групи припиняється в день 

закінчення встановленого цим Законом строку для збору підписів. У разі зупинення 
збору підписів та агітації щодо ініціативи з підстав, передбачених частиною четвер-
тою статті 20 цього Закону, витрачання коштів зупиняється.

11. Послуги банку, пов’язані з відкриттям, функціонуванням і закриттям рахун-
ку фонду ініціативної групи, надаються безоплатно. Банк не нараховує і не сплачує 
відсотки за користування коштами, що знаходяться на рахунку фонду ініціативної 
групи.

12. У разі припинення ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму 
з підстав, передбачених цим Законом, банк закриває рахунок фонду ініціативної гру-
пи на підставі письмового повідомлення Центральної виборчої комісії. Таке повідо-
млення Центральна виборча комісія надсилає не раніш як на сьомий день після при-
йняття відповідного рішення (у разі оскарження зазначеного рішення — після на-
брання законної сили рішенням суду). Банк закриває рахунок фонду ініціативної гру-
пи та перераховує невикористані кошти фонду до державного бюджету не пізніш як 
на п’ятий день після отримання зазначеного повідомлення.

13. Розпорядник рахунку фонду ініціативної групи не пізніше десяти днів після за-
кінчення строку для збору підписів або припинення ініціативи з підстави, передбаче-
ної частиною п’ятою статті 21 цього Закону, подає фінансовий звіт до Центральної 
виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції за фор-
мою, встановленою Центральною виборчою комісією за погодженням з Національ-
ним агентством з питань запобігання корупції.

14. У разі проголошення всеукраїнського референдуму кошти фонду ініціативної 
групи, які були на відповідному рахунку, в межах розміру, передбаченого частиною 
п’ятою статті 68 цього Закону, залишаються на зазначеному рахунку, а надлишкові 
кошти перераховуються до державного бюджету.

Стаття 71. Розпорядник фонду всеукраїнського референдуму
1. Кожен суб’єкт процесу всеукраїнського референдуму, визначений частиною 

другою статті 64 цього Закону, призначає по одному розпоряднику накопичуваль-
ного рахунку свого фонду всеукраїнського референдуму, який має виключне пра-
во на розпоряджання коштами з накопичувального рахунку цього фонду всеукраїн-
ського референдуму.

2. Про призначення розпорядника накопичувального рахунку свого фонду всеу-
країнського референдуму кожен суб’єкт процесу всеукраїнського референдуму, ви-
значений частиною другою статті 64 цього Закону, не пізніше наступного дня з дня 
відкриття накопичувального рахунку фонду всеукраїнського референдуму повідо-
мляє Центральну виборчу комісію та Національне агентство з питань запобігання ко-
рупції із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові, дати народження, міс-
ця проживання або місця перебування, відомостей про документ, що посвідчує осо-
бу та підтверджує громадянство України. Повідомлення суб’єкта процесу всеукраїн-
ського референдуму підписується уповноваженою особою ініціативної групи. До по-
відомлення додається власноруч написана заява громадянина України про згоду бу-
ти розпорядником накопичувального рахунку.

3. Кожен суб’єкт процесу всеукраїнського референдуму, визначений частиною 
другою статті 64 цього Закону, призначає по одному розпоряднику поточного рахун-
ку свого фонду всеукраїнського референдуму для кожного поточного рахунку цьо-
го фонду. Розпорядник поточного рахунку фонду всеукраїнського референдуму має 
виключне право на розпорядження коштами з відповідного поточного рахунку фон-
ду всеукраїнського референдуму.

4. Розпорядник коштів накопичувального рахунку фонду кожного суб’єкта проце-
су всеукраїнського референдуму, визначеного частиною другою статті 64 цього За-
кону, зобов’язаний вести облік надходження та розподілу коштів фонду всеукраїн-
ського референдуму суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму між поточними 
рахунками цього фонду.

Розпорядник поточного рахунку фонду всеукраїнського референдуму 
зобов’язаний не пізніш як за вісім днів до дня голосування подати розпоряднику на-
копичувального рахунку фонду всеукраїнського референдуму проміжний фінансо-
вий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку фонду всеукраїн-
ського референдуму за період з дня відкриття поточного рахунку фонду до дванад-
цятого дня до дня голосування.

Розпорядник поточного рахунку фонду всеукраїнського референдуму 
зобов’язаний не пізніш як на сьомий день після дня голосування, припинення про-
цесу всеукраїнського референдуму подати розпоряднику накопичувального рахун-
ку фонду всеукраїнського референдуму остаточний фінансовий звіт про викорис-
тання коштів відповідного поточного рахунку фонду всеукраїнського референдуму.

Розпорядники поточних рахунків фонду всеукраїнського референдуму забезпе-
чують додержання фінансової дисципліни, цільове використання коштів фонду все-
українського референдуму.

5. Розпорядник накопичувального рахунку фонду всеукраїнського референдуму 
зобов’язаний не пізніш як за п’ять днів до дня голосування подати до Центральної 
виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції проміжний 
фінансовий звіт про надходження та використання коштів фонду всеукраїнського 
референдуму за період з дня відкриття накопичувального рахунку фонду всеукраїн-
ського референдуму до дванадцятого дня до дня голосування (у паперовій формі та 
в електронному вигляді), який оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Централь-
ної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції не піз-
ніше наступного дня після його надходження.

Розпорядник накопичувального рахунку фонду всеукраїнського референдуму 
зобов’язаний не пізніш як на п’ятнадцятий день після дня голосування, припинення 
процесу всеукраїнського референдуму подати до Центральної виборчої комісії та На-
ціонального агентства з питань запобігання корупції остаточний фінансовий звіт про 
надходження та використання коштів фонду всеукраїнського референдуму (у папе-
ровій формі та в електронному вигляді), який оприлюднюється на офіційних веб-
сайтах Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання 
корупції не пізніше наступного дня після його надходження.

У фінансових звітах, передбачених цією частиною, обов’язковому оприлюдненню 
підлягають прізвище, власне ім’я, по батькові та місце проживання фізичної особи 
(область, район, населений пункт). Інші відомості про фізичну особу, віднесені до ін-
формації з обмеженим доступом, оприлюдненню не підлягають.

6. Аналіз фінансових звітів, передбачених частиною п’ятою цієї статті, здійснюєть-
ся Центральною виборчою комісією та Національним агентством з питань запобіган-
ня корупції і полягає у встановленні відповідності звітних даних вимогам цього Зако-
ну, своєчасності подання звітів та відповідності звітних даних інформації, отриманій 
від банків, у яких відкрито рахунки фондів всеукраїнського референдуму.

Центральна виборча комісія та Національне агентство з питань запобігання коруп-
ції не пізніш як за два дні до дня голосування оприлюднюють на своїх офіційних веб-
сайтах аналіз фінансових звітів, передбачених абзацом першим частини п’ятої цієї 
статті, та не пізніш як на тридцятий день після дня голосування — аналіз фінансових 
звітів, передбачених абзацом другим частини п’ятої цієї статті.

У разі виявлення в ході аналізу фінансових звітів ознак порушення вимог цьо-
го Закону Центральна виборча комісія та Національне агентство з питань запобіган-
ня корупції повідомляють про це відповідні органи правопорядку для перевірки і ре-
агування відповідно до закону.

7. У фінансових звітах, передбачених частинами четвертою та п’ятою цієї статті, 
в обов’язковому порядку відображається інформація про всі надходження на нако-
пичувальний та поточні рахунки фонду всеукраїнського референдуму, здійснені ви-
трати та залишки коштів на відповідних рахунках, у тому числі інформація про да-
ту надходження кожного внеску до фонду всеукраїнського референдуму, його роз-
мір, особу, яка здійснила внесок на відповідний рахунок фонду (із зазначенням ві-
домостей про особу, яка здійснила внесок до фонду, передбачених Законом України 
»Про політичні партії в Україні» для осіб, які здійснюють внески на підтримку полі-
тичної партії), назву політичної партії, громадської організації (у разі здійснення вне-
ску політичною партією, громадською організацією), призначення, дату здійснення і 
суму кожного платежу з відповідного рахунку фонду, отримувача кожного платежу 
(із зазначенням відомостей про отримувача платежу, передбачених Законом України 
«Про політичні партії в Україні»).

8. Форми фінансових звітів, передбачених частинами четвертою та п’ятою цієї 
статті, і порядок проведення їх аналізу встановлюються Центральною виборчою ко-
місією за погодженням з Національним агентством з питань запобігання корупції.

Стаття 72. Формування фонду всеукраїнського референдуму та використання йо-
го коштів

1. Фонд всеукраїнського референдуму політичної партії, що зареєстрована як 
прихильник чи опонент питання всеукраїнського референдуму, формується за раху-
нок власних коштів політичної партії, а також добровільних внесків осіб, які відповід-
но до Закону України »Про політичні партії в Україні» мають право здійснювати вне-
ски на підтримку політичної партії.

2. Фонд всеукраїнського референдуму ініціативної групи формується за рахунок 
залишків фонду ініціативної групи, зазначених у частині чотирнадцятій статті 70 цьо-
го Закону, власних коштів членів ініціативної групи, а також добровільних внесків 
осіб, які відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні» мають право 
здійснювати внески на підтримку політичної партії.

Кількість та обсяг внесків членів ініціативної групи не обмежуються.
3. Фонд всеукраїнського референдуму громадської організації, що зареєстрова-

на як прихильник чи опонент питання всеукраїнського референдуму, формується за 
рахунок добровільних внесків осіб, які відповідно до Закону України «Про політич-
ні партії в Україні» мають право здійснювати внески на підтримку політичних партій.

4. Добровільні внески особи до фонду ініціативної групи, політичної партії, гро-
мадської організації, зареєстрованих як прихильники чи опоненти питання всеукра-
їнського референдуму, обмежуються розміром максимального внеску на підтрим-
ку політичної партії протягом року, встановленим Законом України «Про політич-
ні партії в Україні».

5. Якщо фізична або юридична особа здійснює або може здійснювати вирішаль-
ний вплив на діяльність однієї або кількох юридичних осіб (зокрема є кінцевим бе-
нефіціарним власником (контролером) юридичної особи), внески такої фізичної 
або юридичної особи і підконтрольних їй юридичних осіб вважаються внеском од-
нієї особи та обмежуються розміром максимального внеску на підтримку політичної 
партії протягом року, встановленим Законом України «Про політичні партії в Україні».

Інші обмеження, у тому числі фінансового та банківського законодавства, ніж 
встановлені цією статтею, до формування фонду ініціативної групи не застосову-
ються.

6. Власні кошти політичної партії, що зареєстрована як прихильник чи опонент пи-
тання всеукраїнського референдуму, які перераховуються у її фонд всеукраїнського 
референдуму, обов’язково відображаються у звіті політичної партії про майно, дохо-
ди, витрати і зобов’язання фінансового характеру, передбаченому Законом України 
«Про політичні партії в Україні».

7. Власні кошти громадської організації, що зареєстрована як прихильник чи опо-
нент питання всеукраїнського референдуму, які перераховуються у її фонд всеукра-
їнського референдуму, обов’язково відображаються у фінансовій та податковій звіт-
ності такої громадської організації.

8. Забороняється робити добровільні внески до фонду всеукраїнського референ-
думу особам, які відповідно до Закону України »Про політичні партії в Україні» не ма-
ють права здійснювати внески на підтримку політичної партії.

9. Добровільний внесок до фонду всеукраїнського референдуму здійснюється 
громадянином України особисто шляхом перерахування суми внеску на відповідний 
банківський рахунок. Обраний спосіб здійснення банківської операції повинен забез-
печувати можливість ідентифікації фізичної особи. Документ, сформований за ре-
зультатами такої банківської операції, повинен містити інформацію про прізвище, 
власне ім’я та по батькові (за наявності), місце проживання, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з Державним 
реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів (для 
осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контро-
люючий орган і мають відмітку в паспорті, — номер та (за наявності) серію паспорта 
громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання іден-
тифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття ре-
єстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтак-
тному носії), дату народження, призначення платежу, розмір (суму) внеску.

10. Добровільний внесок перераховується банком або переказується відділенням 
зв’язку на накопичувальний рахунок фонду всеукраїнського референдуму відповід-
ного суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму, визначеного частиною другою 
статті 64 цього Закону, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відпо-
відного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування вне-
ску на накопичувальний рахунок фонду всеукраїнського референдуму не може пе-
ревищувати двох банківських днів.

11. Розпорядник накопичувального рахунку фонду всеукраїнського референдуму 
має право відмовитися від внеску особи, про що він подає відповідну заяву та пла-
тіжний документ до банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок фонду всеу-
країнського референдуму. Такий добровільний внесок повертається особі за раху-
нок цих коштів, а в разі неможливості повернення перераховується до державно-
го бюджету.

12. У разі надходження від особи добровільного внеску, що перевищує розмір, 
встановлений частиною четвертою цієї статті, сума, що перевищує встановлений 
розмір внеску, на підставі відповідної заяви та платіжного документа, поданих розпо-
рядником накопичувального рахунку фонду всеукраїнського референдуму, поверта-
ється особі банком, в якому відкрито такий накопичувальний рахунок, за рахунок цих 
коштів, а в разі неможливості повернення перераховується до державного бюджету.

13. Розпорядник накопичувального рахунку фонду всеукраїнського референдуму 
зобов’язаний відмовитися від внеску особи, яка відповідно до цього Закону не має 
права робити такий добровільний внесок. Така відмова повинна бути здійснена про-
тягом трьох днів з дня, коли розпоряднику накопичувального рахунку фонду всеу-
країнського референдуму стало про це відомо, шляхом подання заяви до банку, в 
якому відкрито накопичувальний рахунок фонду всеукраїнського референдуму, про 
перерахування відповідної суми до державного бюджету. Банк, в якому відкрито ра-
хунок фонду всеукраїнського референдуму, на підставі заяви розпорядника накопи-
чувального рахунку фонду всеукраїнського референдуму перераховує такий добро-
вільний внесок до державного бюджету.

14. Банк, в якому відкрито накопичувальний рахунок фонду всеукраїнського ре-
ферендуму, на підставі відповідного звернення розпорядника накопичувального ра-
хунку фонду всеукраїнського референдуму перераховує кошти з накопичувального 
рахунку на поточні рахунки цього фонду всеукраїнського референдуму.

15. Банк, в якому відкрито поточний рахунок фонду всеукраїнського референду-
му, не пізніше ніж на п’ятий день після дня голосування, припинення процесу всеу-
країнського референдуму перераховує кошти, не використані суб’єктом процесу все-
українського референдуму, визначеним частиною другою статті 64 цього Закону, на 
накопичувальний рахунок відповідного фонду всеукраїнського референдуму.

16. Невикористані кошти фонду всеукраїнського референдуму ініціативної групи 
перераховуються банком, в якому було відкрито накопичувальний рахунок фонду, 
до державного бюджету на п’ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення Цен-
тральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму, припинен-
ня процесу всеукраїнського референдуму.

17. Невикористані кошти фонду всеукраїнського референдуму політичної партії, 
громадської організації за зверненням керівного органу політичної партії, громад-
ської організації, яке подається до банку в десятиденний строк з дня офіційного опу-
блікування результатів всеукраїнського референдуму, припинення процесу всеукра-
їнського референдуму, перераховуються з накопичувального рахунку фонду всеу-
країнського референдуму на поточний банківський рахунок відповідної політичної 
партії, громадської організації у п’ятиденний строк з дня надходження зазначеного 
звернення. Якщо таке звернення не надійшло до банку у встановлений строк, неви-
користані кошти фонду всеукраїнського референдуму політичної партії, громадської 
організації перераховуються банком до державного бюджету на п’ятнадцятий день з 
дня офіційного опублікування Центральною виборчою комісією результатів всеукра-
їнського референдуму.

18. Добровільні внески осіб, що надійшли на накопичувальний рахунок фонду 
всеукраїнського референдуму пізніше ніж за день до дня голосування, після припи-
нення процесу всеукраїнського референдуму повертаються банком відповідній осо-
бі за рахунок коштів її внеску, а в разі неможливості повернення перераховуються до 
державного бюджету.

Стаття 73. Контроль за фондами всеукраїнського референдуму
1. Контроль за фондами всеукраїнського референдуму суб’єктів процесу всеукра-

їнського референдуму, визначених частиною другою статті 64 цього Закону, здій-
снюють Центральна виборча комісія, Національне агентство з питань запобігання 
корупції (щодо фондів всеукраїнського референдуму політичних партій) та банк, у 
якому відкрито рахунок фонду всеукраїнського референдуму, відповідно до поряд-
ку, встановленого Центральною виборчою комісією спільно з Національним банком 
України за погодженням з Національним агентством з питань запобігання корупції не 
пізніш як за п’ятдесят сім днів до дня голосування.

2. Банк, у якому відкрито рахунок фонду всеукраїнського референдуму, надає 
Центральній виборчій комісії та Національному агентству з питань запобігання ко-
рупції (щодо фондів всеукраїнського референдуму політичних партій) щотижнево 
(щоденно) або за їх зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що на-
дійшли на рахунки фонду всеукраїнського референдуму, рух коштів, а також про за-
лишки коштів на рахунках. Механізм надання зазначених відомостей визначається 
порядком, встановлення якого передбачено частиною першою цієї статті.

3. Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює контроль за сво-
єчасністю подання звітів про надходження і використання коштів фондів всеукраїн-
ського референдуму політичних партій, повнотою таких звітів, достовірністю внесе-
них до них відомостей.

Розділ VII 
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРОЦЕСУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ, 

МІЖНАРОДНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ
Стаття 74. Прихильники та опоненти питання всеукраїнського референдуму
1. Політичні партії, громадські організації можуть брати участь у процесі всеукра-

їнського референдуму як його суб’єкти у разі їх реєстрації як прихильників або опо-
нентів питання всеукраїнського референдуму.

2. Реєстрацію політичних партій, громадських організацій як прихильників або 
опонентів питання всеукраїнського референдуму здійснює Центральна виборча ко-
місія у порядку, встановленому статтею 75 цього Закону.

3. Ініціативна група є суб’єктом процесу всеукраїнського референдуму як при-
хильник питання всеукраїнського референдуму.

Стаття 75. Порядок реєстрації політичних партій, громадських організацій як при-
хильників чи опонентів питання всеукраїнського референдуму

1. Заяву про реєстрацію політичної партії, громадської організації як суб’єкта про-
цесу всеукраїнського референдуму (прихильника чи опонента питання всеукраїн-
ського референдуму) та інші документи, передбачені цією статтею, може бути пода-
но до Центральної виборчої комісії після початку процесу всеукраїнського референ-
думу, але не пізніш як за сорок днів до дня голосування.

2. Заява, зазначена у частині першій цієї статті, підписується керівником полі-
тичної партії, громадської організації та скріплюється печаткою. У заяві зазначаєть-
ся, що політична партія, громадська організація буде брати участь у процесі все-
українського референдуму як прихильник чи опонент питання всеукраїнського ре-
ферендуму.

3. До заяви, зазначеної у частині першій цієї статті, політичною партією додають-
ся:

1) копія статуту політичної партії, засвідчена в порядку, встановленому Законом 
України «Про нотаріат», після початку процесу всеукраїнського референдуму;

2) рішення центрального керівного органу політичної партії про участь у процесі 
всеукраїнського референдуму як прихильника чи опонента питання всеукраїнського 
референдуму, прийняте відповідно до статуту політичної партії та підписане керівни-
ком політичної партії і скріплене печаткою цієї партії;

3) обґрунтування позиції щодо питання всеукраїнського референдуму (у повно-
му та скороченому вигляді).

Обґрунтування позиції щодо питання всеукраїнського референдуму має містити 
оцінку тверджень ініціативної групи щодо проблеми, яку пропонується розв’язати, 
цілей такого рішення, очікуваних соціально-економічних, правових та інших на-
слідків такого рішення, обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей. 
До обґрунтування позиції щодо питання всеукраїнського референдуму заборонено 
включати заклики голосувати за або проти питання всеукраїнського референдуму, 
а також положення, спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конститу-
ційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної ціліс-
ності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаган-
ду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, пося-
гання на права і свободи людини, здоров’я населення.

Обґрунтування позиції щодо питання всеукраїнського референдуму у скороче-
ному вигляді для розміщення його після реєстрації політичної партії прихильником 
чи опонентом питання всеукраїнського референдуму на офіційному веб-сайті Цен-
тральної виборчої комісії та використання при виготовленні інформаційних плакатів 
відповідно до статті 93 цього Закону може містити не більше 2500 друкованих знаків.

4. До заяви, зазначеної у частині першій цієї статті, громадською організацією до-
даються:

1) документ, що підтверджує статус громадської організації як юридичної особи;
2) копія статуту громадської організації, завірена підписом її керівника та скрі-

плена печаткою;
3) рішення вищого органу управління громадської організації про участь у проце-

сі всеукраїнського референдуму як прихильника чи опонента питання всеукраїнсько-
го референдуму, прийняте відповідно до статуту громадської організації та підписане 
уповноваженою особою громадської організації і скріплене печаткою;

4) обґрунтування позиції щодо питання всеукраїнського референдуму (у повному 
та скороченому вигляді) відповідно до пункту 3 частини третьої цієї статті.

5. Центральна виборча комісія видає представнику політичної партії, громадської 
організації, який подав документи, зазначені у частинах першій — четвертій цієї стат-
ті, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, чис-
ло, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла до-
кументи.

6. Центральна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня прийняття заяви 
про реєстрацію політичної партії, громадської організації як прихильника чи опонен-
та питання всеукраїнського референдуму та документів, зазначених у цій статті, при-
ймає рішення про реєстрацію політичної партії, громадської організації як прихиль-
ника чи опонента питання всеукраїнського референдуму.

7. У разі виявлення невідповідності документів, поданих для реєстрації як при-
хильника чи опонента питання всеукраїнського референдуму, вимогам цього Закону 
та/або статуту політичної партії, громадської організації Центральна виборча комісія 
у строк, встановлений частиною шостою цієї статті, приймає рішення про повернен-
ня політичній партії, громадській організації поданих документів із зазначенням ви-
черпного переліку ознак невідповідності. Зазначене рішення разом із поданими до-
кументами не пізніше наступного дня з дня його прийняття надається представнику 
політичної партії, громадської організації, який подав документи.

Помилки і неточності, виявлені в поданих політичною партією, громадською орга-
нізацією для реєстрації документах, якщо їх наявність не є перешкодою для розумін-
ня змісту викладених відомостей, підлягають виправленню або уточненню у поряд-
ку, встановленому Центральною виборчою комісією, і не є підставою для повернен-
ня політичній партії, громадській організації поданих документів.

8. Політична партія, громадська організація, якій повернуто документи відповідно 
до частини сьомої цієї статті, може повторно подати заяву та відповідні документи з 
дотриманням строку, встановленого частиною першою цієї статті.

9. Якщо в документах політичної партії, громадської організації, повторно поданих 
відповідно до частини восьмої цієї статті, Центральна виборча комісія виявить невід-
повідності вимогам цього Закону та/або статуту політичної партії, громадської орга-
нізації, зазначені у попередньому рішенні Центральної виборчої комісії, прийнятому 
відповідно до частини сьомої цієї статті, Центральна виборча комісія відмовляє у ре-
єстрації політичної партії, громадської організації як прихильника чи опонента питан-
ня всеукраїнського референдуму.

10. Рішення Центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації політичної пар-
тії, громадської організації як прихильника чи опонента питання всеукраїнського ре-
ферендуму, про повернення документів відповідно до частини сьомої цієї статті мо-
жуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративно-
го судочинства України.

11. Громадська організація, яка отримала дозвіл Центральної виборчої комісії ма-
ти офіційних спостерігачів на всеукраїнському референдумі, не може бути після цьо-
го зареєстрована як прихильник чи опонент питання всеукраїнського референдуму.

12. Документи політичної партії, громадської організації, подані після строку, 
встановленого частиною першою цієї статті, повертаються Центральною виборчою 
комісією без розгляду.

Стаття 76. Представник суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму в Цен-
тральній виборчій комісії, уповноважені особи суб’єкта процесу всеукраїнського ре-
ферендуму

1. Політична партія, громадська організація, зареєстровані як прихильники чи 
опоненти питання всеукраїнського референдуму, а також ініціативна група можуть 
мати не більше п’яти уповноважених осіб у загальнодержавному окрузі з всеукраїн-
ського референдуму та не більше двох уповноважених осіб у кожному територіаль-
ному окрузі з всеукраїнського референдуму. Повноваження уповноважених осіб у 
загальнодержавному окрузі з всеукраїнського референдуму поширюються також на 
закордонний округ з всеукраїнського референдуму.

Політична партія, громадська організація, зареєстровані як прихильники чи опо-
ненти питання всеукраїнського референдуму, а також ініціативна група мають право 
делегувати одного представника до Центральної виборчої комісії (далі — представ-
ник суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму у Центральній виборчій комісії) 
з правом дорадчого голосу, уповноваженого представляти інтереси політичної пар-
тії, громадської організації, ініціативної групи в Центральній виборчій комісії під час 
процесу всеукраїнського референдуму. Кандидатура представника політичної партії, 
громадської організації, ініціативної групи у Центральній виборчій комісії затверджу-
ється відповідно центральним керівним органом політичної партії, громадської орга-
нізації, ініціативною групою.

2. Представником суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму в Центральній 
виборчій комісії, уповноваженою особою суб’єкта процесу всеукраїнського референ-
думу може бути громадянин України, який має право голосу.

Не може бути представником, уповноваженою особою суб’єкта процесу всеукра-
їнського референдуму в Центральній виборчій комісії:

1) член комісії з всеукраїнського референдуму;
2) посадова чи службова особа органу державної влади, органу влади Автономної 

Республіки Крим, органу місцевого самоврядування;
3) військовослужбовець;
4) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу;
5) особа, яка має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, 

злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, що не погашена 
або не знята в установленому законом порядку.

3. Уповноважена особа суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму представ-
ляє відповідну політичну партію, громадську організацію, зареєстровану як прихиль-
ник чи опонент питання всеукраїнського референдуму, ініціативну групу у їхніх від-
носинах, що виникають у процесі всеукраїнського референдуму, у межах відповідно-
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го округу з всеукраїнського референдуму і не є самостійним суб’єктом процесу все-
українського референдуму.

4. Уповноважений представник ініціативної групи, обраний відповідно до части-
ни десятої статті 30 цього Закону, з початком процесу всеукраїнського референдуму 
здійснює повноваження уповноваженої особи ініціативної групи у загальнодержав-
ному окрузі з всеукраїнського референдуму.

Стаття 77. Порядок реєстрації представника суб’єкта процесу всеукраїнського ре-
ферендуму у Центральній виборчій комісії, уповноважених осіб суб’єкта процесу все-
українського референдуму

1. Заява про реєстрацію представника суб’єкта процесу всеукраїнського референ-
думу у Центральній виборчій комісії, уповноважених осіб суб’єкта процесу всеукра-
їнського референдуму в електронному вигляді та у паперовій формі, підписана від-
повідно керівником політичної партії, громадської організації та скріплена печаткою 
політичної партії, громадської організації, уповноваженим представником ініціатив-
ної групи, копія рішення про затвердження списку уповноважених осіб подаються до 
Центральної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації суб’єкта процесу всеу-
країнського референдуму.

2. У заяві про реєстрацію уповноважених осіб суб’єкта процесу всеукраїнського 
референдуму стосовно кожної уповноваженої особи зазначаються:

1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кожної упо-
вноваженої особи;

2) громадянство особи;
3) число, місяць і рік народження;
4) місце роботи, займана посада (заняття) особи;
5) виборча адреса особи;
6) номер контактного телефону;
7) відомості про відсутність судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжко-

го злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, що не 
погашена або не знята в установленому законом порядку;

8) позначення загальнодержавного округу з всеукраїнського референдуму чи но-
мер територіального округу з всеукраїнського референдуму, в межах якого уповно-
важена особа буде здійснювати свої повноваження.

У заяві про реєстрацію представника суб’єкта процесу всеукраїнського референ-
думу у Центральній виборчій комісії зазначаються відомості, передбачені пунктами 
1-7 цієї частини.

3. До заяв, зазначених у частині першій цієї статті, додаються письмові згоди за-
значених у заявах осіб представляти інтереси суб’єкта процесу всеукраїнського ре-
ферендуму у Центральній виборчій комісії, у відповідному окрузі з всеукраїнсько-
го референдуму, копії паспорта громадянина України (копії першої та другої сторі-
нок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьово-
го та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки), копії першої 
та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно 
прийнятих до громадянства України).

4. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження до-
кументів, зазначених у частинах першій та третій цієї статті, реєструє представника 
суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму у Центральній виборчій комісії, упо-
вноважених осіб суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму та видає представ-
нику суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму у Центральній виборчій комісії 
або одній із уповноважених осіб цього суб’єкта у загальнодержавному окрузі з все-
українського референдуму їх посвідчення за формою, встановленою Центральною 
виборчою комісією.

Стаття 78. Повноваження представника суб’єкта процесу всеукраїнського рефе-
рендуму у Центральній виборчій комісії, уповноважених осіб суб’єктів процесу всеу-
країнського референдуму

1. Представник суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму у Центральній ви-
борчій комісії має право:

1) бути присутнім на засіданнях Центральної виборчої комісії під час розгляду пи-
тань, пов’язаних із всеукраїнським референдумом, та брати участь у їх обговорен-
ні з правом дорадчого голосу: отримувати до початку засідання порядок денний та 
матеріали до питань порядку денного, вносити пропозиції щодо рішення Централь-
ної виборчої комісії;

2) ознайомлюватися зі змістом та отримувати копії протоколів і стенограм засі-
дань Центральної виборчої комісії, ознайомлюватися з її рішеннями, отримувати ко-
пії цих рішень;

3) ознайомлюватися з документами, на підставі яких приймалися рішення на та-
кому засіданні;

4) ознайомлюватися з протоколами, телефонограмами, факсограмами та інши-
ми офіційними повідомленнями, що надходять до Центральної виборчої комісії від 
окружних комісій з всеукраїнського референдуму, у тому числі про підсумки голо-
сування, отримувати їх копії;

5) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом для представника суб’єкта 
процесу всеукраїнського референдуму у Центральній виборчій комісії.

2. Уповноважена особа суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму без дору-
чення представляє суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму, веде агітацію від-
повідно до позиції суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму, сприяє його ді-
яльності у процесі всеукраїнського референдуму.

Уповноважена особа суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму:
1) представляє інтереси суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму у відно-

синах з виборцями, комісіями з всеукраїнського референдуму (крім Центральної ви-
борчої комісії), іншими суб’єктами процесу всеукраїнського референдуму, органами 
державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування, засобами масової інформації, підприємствами, установами, органі-
заціями на території відповідного округу з всеукраїнського референдуму;

2) бере участь з правом дорадчого голосу в засіданнях комісій з всеукраїнського 
референдуму на території відповідного округу з всеукраїнського референдуму (крім 
Центральної виборчої комісії);

3) має право бути присутньою при проведенні голосування у приміщенні для го-
лосування на дільниці з всеукраїнського референдуму, при проведенні голосування 
за місцем перебування виборця;

4) має право бути присутньою на засіданні дільничної комісії з всеукраїнського 
референдуму при підрахунку голосів виборців, на засіданні окружної комісії з всеу-
країнського референдуму при встановленні підсумків голосування в межах територі-
ального округу з всеукраїнського референдуму;

5) має права офіційного спостерігача, передбачені частиною першою статті 84 
цього Закону;

6) має інші права та здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.
3. Представник суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму у Центральній ви-

борчій комісії, уповноважена особа суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму 
з дня її реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення її повноважень 
або закінчення (припинення) процесу всеукраїнського референдуму мають право на 
звільнення від виробничих або службових обов’язків без збереження заробітної пла-
ти за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповнова-
женим ним органом.

Стаття 79. Заміна представника суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму у 
Центральній виборчій комісії, уповноваженої особи суб’єкта процесу всеукраїнсько-
го референдуму

1. Представник суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму у Центральній ви-
борчій комісії, уповноважена особа суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму 
мають право у будь-який час до дня голосування звернутися до Центральної вибор-
чої комісії із заявою про складення своїх повноважень.

2. Суб’єкт процесу всеукраїнського референдуму в будь-який час до дня голосу-
вання може звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про відкликання 
свого представника у Центральній виборчій комісії, уповноваженої особи, а також 
про внесення іншої кандидатури замість відкликаної. Відповідна заява разом із пись-
мовою згодою внесеної кандидатури та копіями першої та другої сторінок паспорта 
громадянина України подається до Центральної виборчої комісії у порядку, визначе-
ному статтею 77 цього Закону. Рішення про відкликання уповноваженого представ-
ника ініціативної групи та обрання нової особи уповноваженим представником ініціа-
тивної групи приймається більшістю голосів від загального складу ініціативної групи.

3. На підставі заяви, поданої відповідно до частини першої або другої цієї статті, 
не пізніш як на третій день з дня її надходження, але не пізніш як напередодні дня 
голосування, а в день голосування — невідкладно Центральна виборча комісія при-
ймає рішення про скасування реєстрації представника суб’єкта процесу всеукраїн-
ського референдуму у Центральній виборчій комісії, уповноваженої особи суб’єкта 
процесу всеукраїнського референдуму та (за наявності відповідної заяви) про реє-
страцію інших представника суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму у Цен-
тральній виборчій комісії, уповноваженої особи цього суб’єкта. Копія такого рішення 
невідкладно видається представнику суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму 
у Центральній виборчій комісії.

4. Посвідчення представника суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму у 
Центральній виборчій комісії, уповноваженої особи суб’єкта процесу всеукраїнсько-
го референдуму, повноваження яких припинено до закінчення процесу всеукраїн-
ського референдуму, вважається недійсним.

Стаття 80. Офіційні спостерігачі
1. У процесі всеукраїнського референдуму можуть брати участь офіційні спосте-

рігачі від:
1) політичних партій, зареєстрованих як прихильники чи опоненти питання всеу-

країнського референдуму;
2) громадських організацій, зареєстрованих як прихильники чи опоненти питання 

всеукраїнського референдуму;
3) громадських організацій, що отримали дозвіл мати офіційних спостерігачів на 

всеукраїнському референдумі;

4) ініціативної групи (у разі проведення всеукраїнського референдуму за народ-
ною ініціативою).

2. Офіційний спостерігач, зазначений у частині першій цієї статті, є суб’єктом про-
цесу всеукраїнського референдуму.

3. Офіційний спостерігач, зазначений у частині першій цієї статті, здійснює свої 
повноваження, встановлені цим Законом, у межах територіального округу з всеукра-
їнського референдуму, в якому він зареєстрований.

4. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій, у тому 
числі міжнародних неурядових організацій, зареєстрованих за межами України (да-
лі — міжнародні спостерігачі), можуть вести спостереження за збором підписів на 
підтримку всеукраїнського референдуму, їх перевіркою та за ходом процесу всеу-
країнського референдуму в межах загальнодержавного округу з всеукраїнського ре-
ферендуму. Міжнародний спостерігач не є суб’єктом процесу всеукраїнського ре-
ферендуму.

5. Офіційний спостерігач від громадської організації, зареєстрований Централь-
ною виборчою комісією, здійснює свої повноваження, встановлені цим Законом, на 
всій території загальнодержавного округу з всеукраїнського референдуму.

Стаття 81. Строки повноважень офіційних спостерігачів
1. Повноваження офіційного спостерігача починаються з дня його реєстрації Цен-

тральною виборчою комісією, окружною комісією з всеукраїнського референдуму 
в порядку, передбаченому цим Законом, і припиняються із припиненням ініціативи 
проведення відповідного всеукраїнського референдуму, зупиненням збору підписів 
та агітації щодо народної ініціативи, а у разі проголошення (призначення) всеукраїн-
ського референдуму — після офіційного оголошення Центральною виборчою комі-
сією результатів всеукраїнського референдуму, припинення процесу всеукраїнсько-
го референдуму, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

2. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до Центральної 
виборчої комісії, окружної комісії з всеукраїнського референдуму, яка його зареє-
струвала, із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви зазна-
чена комісія приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача, ко-
пія якого надається суб’єкту подання кандидатури офіційного спостерігача.

3. Суб’єкт подання кандидатури офіційного спостерігача має право відкликати 
цього офіційного спостерігача, звернувшись до Центральної виборчої комісії, відпо-
відної окружної комісії з всеукраїнського референдуму, яка зареєструвала офіційно-
го спостерігача, з письмовою заявою про припинення повноважень офіційного спо-
стерігача, і подати документи для реєстрації офіційним спостерігачем іншої особи в 
порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 82. Участь громадських організацій у спостереженні на всеукраїнському 
референдумі

1. Зареєстрована у встановленому законом порядку громадська організація, до 
статутної діяльності якої належать питання виборчого та/або референдумного пра-
ва, дотримання і захист виборчих прав громадян та/або спостереження за виборчим 
процесом чи процесом референдуму, яка не набула статусу прихильника або опо-
нента питання всеукраїнського референдуму (далі — громадська організація), має 
право за дозволом Центральної виборчої комісії мати офіційних спостерігачів на все-
українському референдумі, у тому числі під час збору підписів на підтримку всеукра-
їнського референдуму, їх перевірки.

2. Громадська організація після реєстрації ініціативної групи, але не пізніше ніж на 
двадцятий день після початку процесу всеукраїнського референдуму, може зверну-
тися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спо-
стерігачів на всеукраїнському референдумі. До клопотання, підписаного керівником 
громадської організації та засвідченого печаткою організації, додається копія статуту 
громадської організації, засвідчена в порядку, встановленому Законом України «Про 
нотаріат», після дня реєстрації ініціативної групи.

3. Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня отримання кло-
потання приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіцій-
них спостерігачів на всеукраїнському референдумі або про відмову в наданні такого 
дозволу, про що повідомляє громадську організацію наступного дня після дня при-
йняття відповідного рішення. Підставами для відмови можуть бути лише порушен-
ня громадською організацією вимог, встановлених частинами першою та другою ці-
єї статті, та реєстрація громадської організації як прихильника або опонента питан-
ня всеукраїнського референдуму. Копія рішення про надання громадській організації 
дозволу мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу ви-
дається уповноваженому представнику громадської організації не пізніше наступно-
го дня після дня прийняття такого рішення. Громадська організація має право оскар-
жити до суду рішення про відмову в наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів.

4. Центральна виборча комісія розміщує перелік громадських організацій, яким 
надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на всеукраїнському референдумі, на сво-
єму офіційному веб-сайті.

5. Не пізніш як за тридцять днів до дня голосування на всеукраїнському референ-
думі Центральна виборча комісія надсилає перелік громадських організацій, яким 
надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на всеукраїнському референдумі, окруж-
ним комісіям з всеукраїнського референдуму.

6. Центральною виборчою комісією може бути зареєстровано не більше двох офі-
ційних спостерігачів від громадської організації. Інші офіційні спостерігачі від гро-
мадської організації реєструються відповідною окружною комісією з всеукраїнсько-
го референдуму.

Стаття 83. Реєстрація офіційних спостерігачів
1. Офіційним спостерігачем на всеукраїнському референдумі може бути вибо-

рець.
Не може бути зареєстрований офіційним спостерігачем:
1) член комісії з всеукраїнського референдуму;
2) уповноважена особа суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму;
3) посадова чи службова особа органу державної влади, органу влади Автономної 

Республіки Крим, органу місцевого самоврядування;
4) суддя, працівник суду, прокуратури, органів правопорядку;
5) військовослужбовець або особа, яка проходить альтернативну (невійськову) 

службу;
6) член ініціативної групи;
7) особа, яка має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, 

злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, що не погашена 
або не знята в установленому законом порядку.

2. Офіційний спостерігач у територіальному окрузі з всеукраїнського референду-
му реєструється відповідною окружною комісією з всеукраїнського референдуму за 
поданням уповноваженої особи суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму або 
керівника громадської організації.

3. У поданні про реєстрацію офіційного спостерігача зазначаються його прізви-
ще, власне ім’я (всі власні імена), по батькові (за наявності), число, місяць і рік на-
родження, відомості про громадянство, місце роботи (заняття), займану посаду, ви-
борча адреса, номери контактних телефонів, відомості про відсутність судимості за 
вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав гро-
мадян чи корупційного злочину, що не погашена або не знята в установленому за-
коном порядку.

4. До подання додаються заява про згоду зазначеної особи бути офіційним спо-
стерігачем від суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму чи громадської орга-
нізації та копія паспорта громадянина України (копія першої та другої сторінок пас-
порта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копія лицьового та 
зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки) або копія першої 
та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недав-
но прийнятих до громадянства України), а також копія рішення Центральної вибор-
чої комісії про дозвіл мати офіційних спостерігачів на всеукраїнському референдумі.

5. Подання про реєстрацію офіційного спостерігача за підписом уповноваже-
ної особи суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму чи керівника громадської 
організації (у паперовій формі та в електронному вигляді з використанням засобів 
електронної ідентифікації, визначених законом) вноситься до Центральної виборчої 
комісії, відповідної окружної комісії з всеукраїнського референдуму не пізніш як за 
п’ять днів до дня голосування.

6. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути лише 
порушення положень частин першої — п’ятої цієї статті.

7. Технічні помилки чи неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхи-
лення внесених кандидатур офіційних спостерігачів. При виявленні таких помилок 
чи неточностей окружна комісія з всеукраїнського референдуму невідкладно повідо-
мляє про це суб’єкта подання. Зазначені помилки та неточності можуть бути виправ-
лені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не піз-
ніше строку, передбаченого частиною п’ятою цієї статті, а в разі отримання повідо-
млення в останній день такого строку — наступного дня після дня отримання повідо-
млення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кан-
дидатури відхиляються.

8. Відповідна окружна комісія з всеукраїнського референдуму здійснює реєстра-
цію офіційних спостерігачів та видає їм посвідчення за формою, встановленою Цен-
тральною виборчою комісією, не пізніш як наступного дня після внесення подання.

9. Реєстрацію офіційних спостерігачів у загальнодержавному, закордонному 
окрузі з всеукраїнського референдуму здійснює Центральна виборча комісія у по-
рядку, встановленому цією статтею.

Стаття 84. Права та обов’язки офіційних спостерігачів
1. Офіційний спостерігач має право:
1) вести спостереження за збором підписів на підтримку всеукраїнського рефе-

рендуму;
2) бути присутнім із дотриманням вимог цього Закону на засіданнях комісій з все-

українського референдуму, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на діль-
ниці з всеукраїнського референдуму, встановлення підсумків голосування в терито-
ріальному окрузі з всеукраїнського референдуму;

3) перебувати під час голосування на дільниці з всеукраїнського референдуму, 
спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії з всеукраїнського референ-
думу, у тому числі під час видання виборцям бюлетенів для голосування, не створю-
ючи фізичних перешкод членам комісії з всеукраїнського референдуму;

4) супроводжувати членів дільничної комісії з всеукраїнського референдуму при 
організації голосування виборців за місцем перебування та бути присутнім під час 
проведення такого голосування;

5) здійснювати фото-, відеозйомку та аудіозапис, не порушуючи при цьому таєм-
ниці голосування та не створюючи загрози залякування виборців;

6) звертатися до членів відповідної комісії з всеукраїнського референдуму, ініці-
ативної групи, членів ініціативної групи з вимогою про невідкладне усунення пору-
шень цього Закону в разі їх виявлення;

7) оскаржувати в установленому законом порядку до відповідної комісії з всеу-
країнського референдуму чи до суду порушення вимог законодавства про всеукра-
їнський референдум;

8) складати акт про виявлення порушення законодавства про всеукраїнський ре-
ферендум у порядку, встановленому частиною третьою цієї статті, який може бути 
доданий до скарги чи позовної заяви;

9) вживати необхідних заходів щодо припинення протиправних дій під час голо-
сування та підрахунку голосів виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму;

10) отримувати копії протоколів про передання бюлетенів для голосування комі-
сіям з всеукраїнського референдуму, про підрахунок голосів на дільниці з всеукра-
їнського референдуму, про підсумки голосування в межах територіального округу з 
всеукраїнського референдуму, про результати всеукраїнського референдуму, інших 
документів у випадках, передбачених цим Законом;

11) здійснювати інші права, передбачені цим Законом для офіційних спостері-
гачів.

2. Офіційний спостерігач не має права:
1) заповнювати замість виборця (у тому числі на його прохання) бюлетень для 

голосування;
2) бути присутнім під час заповнення виборцем бюлетеня для голосування у ка-

біні для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування;
3) чинити інші дії, що порушують законний перебіг процесу всеукраїнського ре-

ферендуму або протиправно заважають членам комісії з всеукраїнського референ-
думу здійснювати свої повноваження.

3. Акт про порушення вимог законодавства про всеукраїнський референдум є до-
кументом, що засвідчує вчинення протиправних дій або бездіяльність комісії з всеу-
країнського референдуму, члена комісії чи іншої особи. Такий акт складається невід-
кладно після виявлення порушення. Акт має бути підписаний особою, яка його скла-
ла, та не менш як двома іншими виборцями, які засвідчують факт такого порушення, 
із зазначенням їхніх прізвищ, імен, по батькові, виборчих адрес.

4. У разі порушення офіційним спостерігачем вимог пункту 3 частини другої ці-
єї статті комісія з всеукраїнського референдуму, на засіданні якої присутній офіцій-
ний спостерігач, робить йому попередження. У разі вчинення офіційним спостеріга-
чем повторного або одноразового грубого порушення зазначених вимог комісія мо-
же позбавити його права бути присутнім на засіданні комісії в порядку, встановлено-
му цим Законом. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем до ко-
місії вищого рівня в порядку, передбаченому цим Законом, або до суду.

Стаття 85. Міжнародні спостерігачі
1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій (міжна-

родні спостерігачі) акредитуються Центральною виборчою комісією. Пропозиції що-
до їх реєстрації подаються до Центральної виборчої комісії після початку процесу 
всеукраїнського референдуму, а у разі ініціювання проведення всеукраїнського ре-
ферендуму за народною ініціативою — після реєстрації ініціативної групи, але не піз-
ніш як за сім днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі безпосеред-
ньо або через Міністерство закордонних справ України.

2. Громадяни України не можуть бути акредитовані міжнародними спостерігача-
ми. Не може бути зареєстрована міжнародним спостерігачем:

1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою 
України державою-агресором або державою-окупантом;

2) особа, пропозиції стосовно якої ініційовано або внесено державою, визнаною 
Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

3. Рішення про реєстрацію міжнародних спостерігачів приймається Центральною 
виборчою комісією не пізніш як за п’ять днів до дня голосування. Порядок реєстрації 
міжнародних спостерігачів визначається Центральною виборчою комісією.

4. Центральна виборча комісія видає міжнародному спостерігачу посвідчення за 
встановленою нею формою.

5. Міжнародні спостерігачі здійснюють свої повноваження на території України, а 
також на закордонних дільницях з всеукраїнського референдуму.

Громадяни України або іноземці чи особи без громадянства, які володіють укра-
їнською мовою, можуть супроводжувати зареєстрованих офіційних спостерігачів від 
іноземних держав, міжнародних організацій на території дільниць з всеукраїнсько-
го референдуму та під час засідань комісій з всеукраїнського референдуму виключ-
но для виконання функцій перекладача (не більше однієї особи з кожним офіцій-
ним спостерігачем).

6. Міжнародний спостерігач має право:
1) вести спостереження за збором підписів на підтримку всеукраїнського рефе-

рендуму;
2) бути присутнім на зустрічах представників суб’єктів процесу всеукраїнського 

референдуму з виборцями, на зборах, мітингах та інших заходах агітації всеукраїн-
ського референдуму;

3) ознайомлюватися з офіційними інформаційними матеріалами та матеріалами 
агітації всеукраїнського референдуму;

4) бути присутнім із дотриманням вимог цього Закону на засіданнях, перебувати у 
приміщеннях дільничних, окружних комісій з всеукраїнського референдуму, спосте-
рігати з будь-якої відстані за діями членів комісії з всеукраїнського референдуму, у 
тому числі під час видачі бюлетенів виборцям, підрахунку голосів, встановлення під-
сумків голосування, не заважаючи при цьому членам комісії фізично;

5) здійснювати фото-, відеозйомку та аудіозапис без порушення при цьому таєм-
ниці голосування виборців;

6) висловлювати після проведення всеукраїнського референдуму свої пропо-
зиції щодо організації проведення всеукраїнського референдуму та вдосконален-
ня законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-
конференції з додержанням вимог законодавства України;

7) утворювати разом з іншими спостерігачами від іноземних держав, міжнарод-
них організацій тимчасові групи спостерігачів для координації їхньої діяльності в 
межах повноважень, передбачених цим Законом;

8) отримувати копії протоколів, інших документів у випадках, передбачених цим 
Законом.

7. Міжнародні спостерігачі не мають права втручатися у роботу комісій з всеу-
країнського референдуму, чинити дії, що порушують законний хід процесу всеукра-
їнського референдуму або неправомірно перешкоджають членам комісії з всеукра-
їнського референдуму здійснювати свої повноваження, заповнювати замість вибор-
ця (у тому числі на його прохання) бюлетень або іншим чином порушувати таємни-
цю голосування, використовувати свій статус у діяльності, не пов’язаній із спостере-
женням за ходом процесу всеукраїнського референдуму. Зазначене обмеження по-
ширюється також на осіб, які супроводжують офіційних спостерігачів від іноземної 
держави, міжнародної організації.

8. Міністерство закордонних справ України, інші органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування та комісії з всеукраїнського референдуму сприяють між-
народним спостерігачам у здійсненні ними повноважень.

9. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності міжнародних спостерігачів 
здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які скерували цих спостеріга-
чів в Україну, або за їхні власні кошти.

Розділ VIII 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ

Стаття 86. Основні засади інформаційного забезпечення всеукраїнського рефе-
рендуму

1. Виборцям, у тому числі з порушеннями зору та слуху, забезпечується можли-
вість доступу до різнобічної, об’єктивної та неупередженої інформації, необхідної для 
здійснення усвідомленого, поінформованого, вільного вибору.

З метою забезпечення доступу до інформації особам з порушенням зору та слуху 
така інформація може надаватися з використанням доступних форматів у порядку та 
обсязі, визначених Центральною виборчою комісією.

2. Інформація, що міститься в документах, поданих до відповідної комісії з все-
українського референдуму (крім інформації з обмеженим доступом), є відкритою. 
Окружні та дільничні комісії з всеукраїнського референдуму в порядку, встановлено-
му цим Законом, передають для оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної 
виборчої комісії відомості, визначені цим Законом. Така інформація (крім інформа-
ції з обмеженим доступом) може бути оприлюднена та надана у порядку, встановле-
ному Законом України «Про доступ до публічної інформації».

3. Під час проведення всеукраїнського референдуму Центральна виборча комі-
сія оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відомості, визначені цим Законом, 
у вигляді набору даних, організованого у форматі, що дозволяє його автоматизо-
ване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторно-
го використання.

4. Комісії з всеукраїнського референдуму, засоби масової інформації та інформа-
ційні агентства, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, 
органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, політичні партії, 
громадські організації та інші громадські об’єднання при поширенні інформації про 
питання всеукраїнського референдуму та про перебіг процесу всеукраїнського ре-
ферендуму, яка не є агітацією всеукраїнського референдуму відповідно до статті 94 
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цього Закону, зобов’язані дотримуватися об’єктивності, неупередженості, збалансо-
ваності, достовірності, повноти і точності інформації.

5. Особи, які порушили вимоги, передбачені цією статтею, несуть відповідальність 
у порядку, передбаченому законом.

Стаття 87. Загальне інформаційне забезпечення всеукраїнського референдуму
1. Загальне інформаційне забезпечення всеукраїнського референдуму включає 

інформування виборців про:
1) право громадян на участь у всеукраїнському референдумі, способи реалізації 

та захисту цього права;
2) можливість і процедури перевірки включення себе та інших виборців до Дер-

жавного реєстру виборців та списків виборців на дільницях з всеукраїнського ре-
ферендуму;

3) можливість та порядок зміни місця голосування виборця без зміни виборчої 
адреси;

4) адресу місцезнаходження окружної та дільничної комісій з всеукраїнського ре-
ферендуму, виборчої дільниці з всеукраїнського референдуму, до якої належить ви-
борча адреса виборця;

5) адресу приміщення для голосування, дату та час голосування;
6) підстави та порядок отримання можливості голосувати за місцем перебування;
7) процедуру голосування та спосіб заповнення бюлетеня для голосування;
8) право на оскарження порушень своїх прав на участь у всеукраїнському рефе-

рендумі та способи реалізації цього права;
9) відповідальність за порушення законодавства про всеукраїнський референдум;
10) перелік суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму — прихильників та 

опонентів питання всеукраїнського референдуму, зареєстрованих відповідно до 
статті 75 цього Закону.

2. Центральна виборча комісія не пізніш як на другий день процесу всеукраїнсько-
го референдуму оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію, зазначе-
ну в пунктах 1-9 частини першої цієї статті. Інша інформація, пов’язана з організа-
цією та проведенням всеукраїнського референдуму, оприлюднюється та надається 
у відповідь на запит у порядку, встановленому Законом України «Про доступ до пу-
блічної інформації».

3. Центральна виборча комісія не пізніше наступного дня після реєстрації суб’єкта 
процесу всеукраїнського референдуму оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті 
інформацію, зазначену в пункті 10 частини першої цієї статті.

4. На розповсюдження інформаційних матеріалів, що належать до загального ін-
формаційного забезпечення всеукраїнського референдуму, поширюється законо-
давство про соціальну рекламу.

Стаття 88. Спеціальне інформаційне забезпечення всеукраїнського референдуму
1. Спеціальне інформаційне забезпечення всеукраїнського референдуму перед-

бачає інформування виборців про:
1) початок процесу всеукраїнського референдуму;
2) зміст питання всеукраїнського референдуму;
3) рахунки фондів суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму, допустимий 

розмір внеску та спосіб, у який робиться внесок;
4) офіційні (контактні) адреси комісій з всеукраїнського референдуму, ініціатив-

ної групи, політичних партій, громадських організацій, зареєстрованих як прихиль-
ники чи опоненти питання всеукраїнського референдуму;

5) факти та події, пов’язані з процесом всеукраїнського референдуму;
6) діяльність ініціативної групи, комісій з всеукраїнського референдуму, політич-

них партій, громадських організацій, зареєстрованих як прихильники чи опоненти 
питання всеукраїнського референдуму;

7) обґрунтування ініціативною групою, політичною партією, громадською органі-
зацією як учасником процесу всеукраїнського референдуму їхньої позиції щодо пи-
тання референдуму.

2. Спеціальне інформаційне забезпечення всеукраїнського референдуму щодо ві-
домостей, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється Центральною вибор-
чою комісією, а також окружними комісіями з всеукраїнського референдуму у меж-
ах, встановлених цим Законом, та в порядку, визначеному Центральною виборчою 
комісією.

Стаття 89. Засади участі засобів масової інформації та інформаційних агентств в 
інформаційному забезпеченні всеукраїнського референдуму

1. Під час процесу всеукраїнського референдуму засоби масової інформації роз-
міщують інформаційні матеріали на замовлення Центральної виборчої комісії, регі-
ональних та територіальних представництв Центральної виборчої комісії на підста-
ві відповідних договорів.

2. Інформаційні агентства та засоби масової інформації зобов’язані поширювати 
інформацію про всеукраїнський референдум на засадах достовірності, повноти, точ-
ності, об’єктивності інформації та її неупередженого подання.

3. Інформаційні агентства, засоби масової інформації, що поширюють повідо-
млення про перебіг процесу всеукраїнського референдуму, події, пов’язані з про-
цесом всеукраїнського референдуму, не повинні допускати замовчування суспіль-
но необхідної інформації про такі події, якщо відповідна інформація була їм відома 
на момент її поширення.

Інформаційні агентства, засоби масової інформації зобов’язані поширювати ін-
формацію про всеукраїнський референдум відповідно до фактів, не допускаючи пе-
рекручування інформації. Засоби масової інформації та інформаційні агентства по-
винні намагатися отримувати інформацію про події, пов’язані з процесом всеукраїн-
ського референдуму, з двох і більше джерел, віддаючи перевагу першоджерелам.

Інформаційні агентства, засоби масової інформації при поширенні інформації 
щодо питання всеукраїнського референдуму, позицій та дій суб’єктів процесу всеу-
країнського референдуму — прихильників та опонентів питання всеукраїнського ре-
ферендуму повинні дотримуватися рівного ставлення до всіх позицій щодо питання 
всеукраїнського референдуму.

4. Засоби масової інформації мають збалансовано висвітлювати коментарі всіх 
суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму — прихильників та опонентів питан-
ня всеукраїнського референдуму — щодо змісту питання всеукраїнського референ-
думу, подій, пов’язаних із всеукраїнським референдумом.

5. Телерадіоорганізації самостійно визначають кількість ефірного часу, присвя-
ченого висвітленню фактів та подій, пов’язаних із процесом всеукраїнського рефе-
рендуму. У відповідних матеріалах телерадіоорганізаціям заборонено виокремлюва-
ти у своєму ставленні певних суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму чи на-
давати їм перевагу.

6. Контроль за дотриманням вимог цього Закону в частині участі засобів масо-
вої інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні всеукра-
їнського референдуму та проведенні агітації всеукраїнського референдуму здійсню-
ють Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (щодо електро-
нних (аудіовізуальних) засобів масової інформації) та центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику в інформаційній та видавничій сферах (щодо 
друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств).

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (щодо електро-
нних (аудіовізуальних) засобів масової інформації) та центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику в інформаційній та видавничій сферах (щодо 
друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств), повинні невід-
кладно реагувати в порядку, встановленому законом, на випадки порушення вимог 
цього Закону в частині участі засобів масової інформації та інформаційних агентств 
в інформаційному забезпеченні всеукраїнського референдуму та проведенні агітації 
всеукраїнського референдуму.

Стаття 90. Процедура і строки проведення теледебатів суб’єктів процесу всеукра-
їнського референдуму

1. За рахунок коштів державного бюджету, виділених на підготовку та проведен-
ня всеукраїнського референдуму, проводяться дебати з використанням електронних 
(аудіовізуальних) засобів масової інформації (далі — теледебати).

2. Участь у теледебатах беруть представник ініціативної групи всеукраїнського ре-
ферендуму (у разі проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціати-
вою), представники політичних партій та громадських організацій, зареєстрованих у 
Центральній виборчій комісії як прихильники або опоненти питання всеукраїнсько-
го референдуму.

3. Теледебати за рахунок коштів державного бюджету організовуються та прово-
дяться Національною суспільною телерадіокомпанією України в останню п’ятницю 
перед днем голосування на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі 
Суспільного телебачення у прямому ефірі між 19 годиною та 22 годиною тривалістю 
120 хвилин безперервного ефірного часу. Між прихильниками та опонентами питан-
ня всеукраїнського референдуму, які виявили бажання взяти участь у теледебатах, 
розподіляється у рівних частинах по 60 хвилин ефірного часу.

4. Черговість надання суб’єктам процесу всеукраїнського референдуму ефірного 
часу під час проведення теледебатів визначається не пізніш як за сім днів до дня го-
лосування за результатами жеребкування, що проводиться Центральною виборчою 
комісією за участю представників суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму в 
Центральній виборчій комісії, які подали до Центральної виборчої комісії заяву про 
свій намір взяти участь у теледебатах.

5. У заяві суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму про намір взяти участь 
у теледебатах, що подається до Центральної виборчої комісії не пізніш як за десять 
днів до дня голосування, зазначаються відомості про особу, яка представлятиме на 
теледебатах позицію відповідного суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму: 
прізвище, власне ім’я (всі власні імена), по батькові (за наявності), відомості про 
посаду (заняття), місце роботи, партійність. Представляти позицію суб’єкта проце-
су всеукраїнського референдуму на теледебатах може громадянин України, який має 
право голосу.

6. Теледебати за рахунок коштів державного бюджету обов’язково транслюють-
ся на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного радіо Наці-
ональної суспільної телерадіокомпанії України, а також можуть безоплатно транслю-
ватися іншими каналами мовлення.

Для трансляції теледебатів іншими каналами мовлення відповідна телерадіоорга-
нізація звертається з письмовою заявою до Національної суспільної телерадіоком-
панії України. Національна суспільна телерадіокомпанія України зобов’язана нада-
ти телерадіоорганізації, що звернулася із зазначеною заявою, можливість безоплат-
ної трансляції теледебатів.

Витрати, пов’язані з технічним забезпеченням трансляції теледебатів іншими ка-
налами мовлення, покладаються на телерадіоорганізацію, що подала заяву.

Телерадіоорганізаціям, що здійснюють трансляцію чи ретрансляцію теледебатів, 
забороняється переривати її комерційною рекламою та іншими повідомленнями, а 
також анонсами своїх програм, передач або в будь-який інший спосіб.

7. Оплата за наданий ефірний час для проведення теледебатів здійснюється Цен-
тральною виборчою комісією в межах коштів державного бюджету, виділених на під-
готовку та проведення всеукраїнського референдуму, та за відповідною угодою, що 
укладається Центральною виборчою комісією та Національною суспільною телера-
діокомпанією України.

Стаття 91. Особливості поширення інформації про результати опитування громад-
ської думки, пов’язаного з всеукраїнським референдумом

1. Фізичні та юридичні особи, які проводять опитування громадської думки, ма-
ють право оприлюднювати результати такого опитування, пов’язаного з всеукраїн-
ським референдумом, з обов’язковим зазначенням часу його проведення, терито-
рії охоплення, розміру та способу формування соціологічної вибірки опитаних, ме-
тоду опитування, точного формулювання питань, можливої статистичної похибки.

2. Інформаційні агентства, засоби масової інформації у разі поширення резуль-
татів опитування громадської думки, пов’язаного з всеукраїнським референдумом, 
зобов’язані зазначати повну назву організації, що проводила опитування, замовників 
опитування та інші відомості, передбачені частиною першою цієї статті.

3. Забороняється оприлюднення чи поширення в інший спосіб результатів опи-
тування громадської думки, пов’язаного з всеукраїнським референдумом, протягом 
останніх семи днів перед днем голосування.

4. Способи проведення опитувань виборців щодо їх волевиявлення під час голосу-
вання повинні забезпечувати збереження таємниці голосування опитуваного вибор-
ця. Оприлюднення в день голосування результатів такого опитування до закінчення 
голосування забороняється.

5. У разі оприлюднення телерадіоорганізацією результатів інтерактивного опиту-
вання аудиторії, що проводиться під час передачі, пов’язаної з всеукраїнським рефе-
рендумом або за участю представників суб’єктів процесу всеукраїнського референ-
думу — прихильників та опонентів питання всеукраїнського референдуму, учасни-
кам передачі забороняється коментувати результати таких опитувань або іншим чи-
ном посилатися на них. Оприлюднення результатів інтерактивного опитування ау-
диторії протягом усього часу повинно супроводжуватися текстовим повідомленням 
«Це опитування відображає думку лише цієї аудиторії», яке має демонструватися на 
екрані (для телепередач) у формі, сприйнятній для глядача, чи бути озвученим (для 
радіопередач) чітким текстом диктора або ведучого передачі безпосередньо перед і 
після оприлюднення відповідних результатів.

Стаття 92. Офіційні інформаційні матеріали всеукраїнського референдуму
1. До офіційних інформаційних матеріалів всеукраїнського референдуму нале-

жать:
1) текст питання всеукраїнського референдуму (текст закону, що пропонується 

затвердити, текст закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну терито-
рії України, укладеного від імені України, текст міжнародного договору українською 
мовою в офіційному перекладі, законопроект про втрату чинності законом України 
або окремими його положеннями);

2) інформаційні плакати, що роз’яснюють порядок голосування та відповідаль-
ність за порушення законодавства про всеукраїнський референдум.

2. Центральна виборча комісія за рахунок коштів державного бюджету, виділених 
на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, не пізніш як за тридцять 
днів до дня голосування забезпечує виготовлення офіційних інформаційних матеріа-
лів всеукраїнського референдуму, зазначених у частині першій цієї статті, у кількос-
ті, визначеній Центральною виборчою комісією.

Форма, розмір, текст та поліграфічне виконання плакатів, а також порядок їх ви-
готовлення та передачі дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму вста-
новлюються Центральною виборчою комісією.

3. Інформаційні матеріали, зазначені у частині першій цієї статті, передаються 
окружним комісіям з всеукраїнського референдуму в порядку, встановленому Цен-
тральною виборчою комісією.

4. Окружні комісії з всеукраїнського референдуму невідкладно після утворення 
дільничних комісій з всеукраїнського референдуму передають їм визначену Цен-
тральною виборчою комісією кількість примірників офіційних матеріалів всеукра-
їнського референдуму.

5. Окружні та дільничні комісії з всеукраїнського референдуму надають можли-
вість вільно ознайомитися з офіційними інформаційними матеріалами кожному гро-
мадянину, в тому числі в день голосування.

Стаття 93. Інформаційні плакати ініціативної групи, політичної партії, громадської 
організації, зареєстрованих як прихильники чи опоненти питання всеукраїнського 
референдуму

1. Ініціативна група, політична партія, громадська організація, зареєстровані як 
прихильники чи опоненти питання всеукраїнського референдуму за народною ініці-
ативою, за рахунок коштів свого фонду всеукраїнського референдуму можуть виго-
товити інформаційні плакати з поданим ними при реєстрації та розміщеним на офі-
ційному веб-сайті Центральної виборчої комісії обґрунтуванням їхньої позиції щодо 
питання всеукраїнського референдуму (обсягом не більше 2500 друкованих знаків) 
для розміщення на дільницях з всеукраїнського референдуму.

Інформаційні плакати повинні містити відомості про підприємство, що здійснило 
друк, тираж, інформацію про прихильника чи опонента питання всеукраїнського ре-
ферендуму, який є замовником інформаційних плакатів.

Ініціативна група, політична партія, громадська організація, зареєстровані як при-
хильники чи опоненти питання всеукраїнського референдуму, не пізніше 18 години 
дня, що передує дню голосування, передають інформаційні плакати дільничним ко-
місіям з всеукраїнського референдуму з розрахунку не більш як по два примірники 
кожного плаката на кожну дільницю з всеукраїнського референдуму.

2. При проведенні всеукраїнського референдуму щодо затвердження змін до роз-
ділу I «Загальні положення», розділу III «Вибори. Референдум» і розділу XIII «Вне-
сення змін до Конституції України», зміни території України Центральна виборча ко-
місія забезпечує виготовлення інформаційних плакатів політичних партій та громад-
ських організацій, зареєстрованих як прихильники чи опоненти питання всеукраїн-
ського референдуму, з поданим ними при реєстрації обґрунтуванням їхньої пози-
ції щодо питання всеукраїнського референдуму (обсягом не більше 2500 друкованих 
знаків) за рахунок коштів державного бюджету.

Центральна виборча комісія погоджує з представником суб’єкта процесу всеукра-
їнського референдуму в Центральній виборчій комісії текст інформаційного плаката.

Виготовлені інформаційні плакати у встановлених Центральною виборчою комісі-
єю порядку та строки передаються відповідним комісіям з всеукраїнського референ-
думу на дільниці з всеукраїнського референдуму.

Інформаційні плакати повинні містити відомості про підприємство, що здійснило 
друк, тираж, інформацію про замовника із зазначенням того, чи є він прихильником 
або опонентом питання всеукраїнського референдуму.

3. Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів встановлю-
ються Центральною виборчою комісією.

Інформаційні плакати виготовляються із застосуванням розумного пристосуван-
ня для людей з інвалідністю з урахуванням вимог, встановлених Центральною ви-
борчою комісією.

4. Дільничні комісії з всеукраїнського референдуму надають можливість вільно 
ознайомитися з інформаційними плакатами кожному громадянину, в тому числі в 
день голосування.

Розділ IX 
АГІТАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ

Стаття 94. Форми і засоби агітації всеукраїнського референдуму
1. Агітація всеукраїнського референдуму — це здійснення будь-якої діяльності, 

що має на меті спонукання виборців на всеукраїнському референдумі голосувати за 
чи проти питання всеукраїнського референдуму. До агітації також належать повідо-
млення про заходи, що проводяться або підтримуються суб’єктами процесу всеукра-
їнського референдуму.

Висвітлення офіційної позиції Президента України та Верховної Ради України про 
проведення всеукраїнського референдуму щодо внесення змін до розділів I, III, XIII 
Конституції України та всеукраїнського референдуму про зміну території України не є 
агітацією всеукраїнського референдуму.

2. Громадяни України — виборці мають право вільно і всебічно обговорювати 
питання всеукраїнського референдуму, офіційні інформаційні матеріали всеукра-
їнського референдуму, можливі наслідки всеукраїнського референдуму, особисто 
вести або брати участь у проведенні агітації щодо підтримки чи непідтримки питання 
всеукраїнського референдуму без витрачання власних коштів.

3. Агітація всеукраїнського референдуму може проводитися в таких формах:
1) проведення зборів громадян, зустрічей з виборцями, дебатів, дискусій та інших 

публічних заходів агітації всеукраїнського референдуму (прихильниками та опонен-
тами питання всеукраїнського референдуму);

2) проведення мітингів, походів, демонстрацій за або проти питання всеукраїн-
ського референдуму;

3) встановлення інформаційних наметів для агітації;
4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової 

інформації та мережі Інтернет виступів, інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, інших публі-
кацій та повідомлень за чи проти питання всеукраїнського референдуму;

5) розповсюдження листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріа-
лів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали агітації всеукраїнського ре-
ферендуму;

6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів на носіях зовнішньої реклами;
7) публічні заклики голосувати за або проти питання всеукраїнського референду-

му, публічні оцінки змісту питання всеукраїнського референдуму;
8) в інших формах, що не суперечать Конституції та законам України.
4. Встановлення інформаційних наметів для проведення заходів агітації всеукра-

їнського референдуму, організація та проведення мітингів, походів, демонстрацій, пі-
кетів не потребують отримання будь-яких дозволів від органів виконавчої влади чи 
органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законом.

5. Суб’єкт процесу всеукраїнського референдуму, який утворив свій фонд всеу-
країнського референдуму, має право на договірній основі за рахунок коштів свого 
фонду всеукраїнського референдуму орендувати будинки і приміщення всіх форм 
власності для проведення зборів, зустрічей з виборцями, дебатів, дискусій та інших 
публічних заходів агітації всеукраїнського референдуму.

6. У разі якщо будинок (приміщення) незалежно від форми власності було нада-
но для проведення публічного заходу, пов’язаного з всеукраїнським референдумом, 
чи для агітації референдуму одному суб’єкту процесу всеукраїнського референдуму, 
власник (володар, користувач) цього будинку (приміщення) не має права відмови-
ти в його наданні на тих самих умовах іншому суб’єкту процесу всеукраїнського ре-
ферендуму з альтернативним ставленням до питання всеукраїнського референдуму.

7. Вимога, зазначена у частині шостій цієї статті, не стосується приміщень, що пе-
ребувають у власності чи постійному користуванні політичної партії, громадської ор-
ганізації, зареєстрованих як прихильники чи опоненти питання всеукраїнського ре-
ферендуму.

8. Інформаційні агентства надають приміщення для проведення прес-конференцій 
суб’єктам процесу всеукраїнського референдуму — прихильникам та опонентам пи-
тання всеукраїнського референдуму — на умовах рівного доступу та рівної оплати.

9. Юридичні та фізичні особи, які надають рекламні засоби (носії зовнішньої ре-
клами) для розміщення агітаційних матеріалів, повинні забезпечити рівний доступ 
та рівні умови суб’єктам процесу всеукраїнського референдуму — прихильникам та 
опонентам питання всеукраїнського референдуму.

10. Агітація всеукраїнського референдуму здійснюється за рахунок коштів дер-
жавного бюджету, виділених на підготовку і проведення всеукраїнського референ-
думу для цілей, визначених цим Законом, та коштів фондів суб’єктів процесу рефе-
рендуму.

11. Використання власних коштів громадян чи коштів з інших джерел, у тому чис-
лі з ініціативи громадян, для проведення агітації всеукраїнського референдуму за-
бороняється.

12. Прихована агітація, а також розміщення або поширення матеріалів агітації, не 
позначеної відповідно до вимог цього Закону, забороняються.

Стаття 95. Строки проведення агітації всеукраїнського референдуму
1. Ініціативна група має право розпочати агітацію всеукраїнського референдуму 

з першого дня процесу всеукраїнського референдуму. Політична партія, громадська 
організація мають право розпочати агітацію всеукраїнського референдуму наступно-
го дня після дня прийняття рішення про їх реєстрацію як прихильників чи опонентів 
питання всеукраїнського референдуму.

2. Агітація всеукраїнського референдуму закінчується о 24 годині останньої 
п’ятниці перед днем голосування.

3. Агітація всеукраїнського референдуму напередодні дня голосування та в день 
голосування забороняється. У цей час забороняються проведення масових акцій у 
зв’язку з проведенням всеукраїнського референдуму чи його питанням, розповсю-
дження агітаційних матеріалів, обговорення питання всеукраїнського референдуму в 
засобах масової інформації чи на публічних заходах.

Агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п’ятниці перед днем голо-
сування відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місце-
вого самоврядування.

Стаття 96. Друковані матеріали та товари агітації всеукраїнського референдуму
1. Суб’єкт процесу всеукраїнського референдуму на власний розсуд може ви-

готовляти друковані матеріали агітації всеукраїнського референдуму за рахунок і в 
межах коштів свого фонду всеукраїнського референдуму.

2. До друкованих матеріалів агітації всеукраїнського референдуму належать лис-
тівки, постери-плакати, буклети, брошури, інша друкована продукція з написами чи 
текстами, що стосуються питання всеукраїнського референдуму.

Зазначені друковані матеріали агітації всеукраїнського референдуму не можуть 
містити недостовірну, неповну і неточну інформацію.

3. Суб’єкт процесу всеукраїнського референдуму може виготовляти за рахунок 
коштів свого фонду всеукраїнського референдуму товари (значки, календарі, паке-
ти, олівці, ручки тощо), які містять написи чи зображення, що виражають певне став-
лення до питання всеукраїнського референдуму, візуальні зображення назви, сим-
воліки (логотипа, прапора) політичної партії, громадської організації — суб’єкта про-
цесу всеукраїнського референдуму, за умови, що вартість кожної одиниці такого то-
вару не перевищує 3 відсотки прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом 
на 1 січня року, в якому проводиться всеукраїнський референдум.

4. Друковані матеріали агітації всеукраїнського референдуму повинні містити ві-
домості про підприємство, що здійснило друк, тираж, інформацію про замовника 
матеріалів із зазначенням того, є він прихильником чи опонентом питання всеукра-
їнського референдуму.

5. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніш 
як на десятий день процесу всеукраїнського референдуму відводять місця та облад-
нують стенди, дошки оголошень у публічних місцях для розміщення матеріалів агіта-
ції всеукраїнського референдуму.

6. Суб’єкт процесу всеукраїнського референдуму має право вільно поширювати 
друковані матеріали агітації всеукраїнського референдуму, зазначені у частині дру-
гій цієї статті, друковані видання, в яких розміщені матеріали агітації всеукраїнського 
референдуму, а також товари, зазначені у частині третій цієї статті.

Стаття 97. Загальний порядок використання засобів масової інформації
1. Агітація всеукраїнського референдуму з використанням засобів масової інфор-

мації всіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та в по-
рядку, передбаченому цим Законом.

2. Агітація всеукраїнського референдуму в засобах масової інформації всіх 
форм власності проводиться за рахунок коштів фонду всеукраїнського референду-
му суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму та здійснюється на умовах рівної 
оплати за одиницю ефірного часу чи площі.

3. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для про-
ведення агітації за рахунок коштів фондів всеукраїнського референдуму суб’єктів 
процесу всеукраїнського референдуму встановлюються відповідним засобом ма-
сової інформації не пізніш як у перший день процесу всеукраїнського референду-
му. При цьому засоби масової інформації можуть розрахувати такі розцінки вартості 
одиниці друкованої площі чи одиниці ефірного часу окремо для робочих днів і окре-
мо для вихідних та святкових днів, а також окремо для різних за кількістю потенцій-
ної аудиторії періодів ефірного часу чи друкованої площі.

Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для прове-
дення агітації не можуть змінюватися протягом процесу всеукраїнського референду-
му. Засіб масової інформації не може надавати знижку на оплату окремому суб’єкту 
процесу всеукраїнського референдуму. Ці відомості невідкладно надаються Цен-
тральній виборчій комісії та оприлюднюються на її офіційному веб-сайті.

4. Матеріали агітації всеукраїнського референдуму мають бути чітко відокремле-
ні від іншої інформації, у тому числі від комерційної реклами, незалежно від форм 
чи способів їх подання, таким чином, щоб їх можна було ідентифікувати як такі ма-
теріали агітації.

5. Засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану площу одному 
суб’єкту процесу всеукраїнського референдуму, не може відмовити у наданні ефір-
ного часу чи друкованої площі на тих самих умовах іншому суб’єкту процесу всеукра-
їнського референдуму з альтернативним ставленням до питання всеукраїнського ре-
ферендуму. Ця вимога не поширюється на засоби масової інформації, засновниками 
(власниками) яких є політичні партії (організації політичної партії), громадські орга-
нізації — суб’єкти процесу всеукраїнського референдуму.

Стаття 98. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової 
інформації

1. Телерадіоорганізації зобов’язані не пізніш як на третій день після початку про-
цесу всеукраїнського референдуму опублікувати в друкованих засобах масової ін-
формації розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу. Телерадіооргані-
зації, які ведуть мовлення на загальнонаціональних каналах, здійснюють таку публі-
кацію в газеті «Голос України», регіональні та місцеві телерадіоорганізації — у відпо-
відних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації.

2. Ефірний час за рахунок коштів фонду всеукраїнського референдуму суб’єкта 
процесу всеукраїнського референдуму надається відповідному суб’єкту на підставі 
договору, що укладається від його імені розпорядником поточного рахунку фонду 
всеукраїнського референдуму відповідного суб’єкта з телерадіоорганізацією будь-
якої форми власності. Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок 
телерадіоорганізації надання ефірного часу суб’єкту процесу всеукраїнського рефе-
рендуму забороняється.

3. Включення до інформаційних теле- і радіопрограм (випусків новин) агітацій-
них матеріалів суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму забороняється. Агіта-
ція всеукраїнського референдуму у теле- і радіопередачах, програмах повинна бути 
чітко відокремлена від інших програм, передач на їх початку і в кінці за допомогою 
аудіо-, відео-, комбінованих засобів, титрів, рекламного логотипа або коментарів ве-
дучих з використанням слів «Агітація всеукраїнського референдуму». Забороняєть-
ся переривати передачі агітації всеукраїнського референдуму рекламою товарів, ро-
біт, послуг та іншими повідомленнями.
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ДОКУМЕНТИ   
4. Протягом демонстрації агітації всеукраїнського референдуму на телебаченні 

обов’язково зазначається повна назва її замовника у формі текстового повідомлен-
ня, яке має займати не менше 15 відсотків площі екрана і бути виконане контрастним 
кольором до основного фону зображення та бути прийнятним для глядача.

5. Телерадіоорганізації зобов’язані здійснювати аудіо-, відеозаписи всіх передач, 
що містять агітацію всеукраїнського референдуму, і зберігати їх протягом строку агі-
тації та тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів всеукраїнсько-
го референдуму.

6. Телерадіоорганізації всіх форм власності за письмовими запитами Централь-
ної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
зобов’язані надавати всю інформацію про виділення ефірного часу суб’єкту проце-
су всеукраїнського референдуму для проведення агітації всеукраїнського референ-
думу, а в разі необхідності — копії відповідних угод, платіжних документів і передач 
у запису на плівці чи інших носіях інформації.

7. Матеріали агітації з використанням електронних (аудіовізуальних) засобів ма-
сової інформації повинні титруватися та/або перекладатися на українську жестову 
мову з метою забезпечення їх доступності для осіб з порушеннями зору та слуху з 
урахуванням вимог, встановлених Національною радою України з питань телебачен-
ня і радіомовлення.

Стаття 99. Порядок використання друкованих засобів масової інформації
1. Ініціативна група, політична партія, громадська організація, зареєстровані як 

прихильники чи опоненти питання всеукраїнського референдуму, мають право за ра-
хунок коштів свого фонду всеукраїнського референдуму публікувати агітаційні ма-
теріали в друкованих засобах масової інформації будь-якої форми власності, що ви-
даються в Україні, крім засобів масової інформації, зазначених у частині тринадця-
тій статті 100 цього Закону.

2. Матеріали агітації всеукраїнського референдуму повинні бути чітко відокрем-
лені від інших матеріалів, опублікованих у друкованому засобі масової інформації, та 
бути опублікованими під рубрикою «Агітація всеукраїнського референдуму».

3. Матеріали агітації, зазначені у частині першій цієї статті, публікуються на під-
ставі договору, що укладається від імені суб’єкта процесу всеукраїнського референ-
думу розпорядником поточного рахунку його фонду всеукраїнського референдуму з 
редакцією (видавцем) друкованого засобу масової інформації. Без укладення дого-
вору та надходження коштів на рахунок редакції (видавця) друкованого засобу масо-
вої інформації публікація цих матеріалів забороняється. Ця вимога не застосовуєть-
ся до засобу масової інформації, засновником (власником) якого є політична партія 
— суб’єкт процесу всеукраїнського референдуму.

4. Редакції (видавці) друкованих засобів масової інформації всіх форм власнос-
ті за письмовими запитами Центральної виборчої комісії зобов’язані надавати їй усю 
інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних мате-
ріалів суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму, а в разі необхідності надси-
лати їй копії відповідних угод, платіжних документів, а також відповідні публікації.

Стаття 100. Обмеження щодо агітації всеукраїнського референдуму
1. Поширення під час агітації всеукраїнського референдуму у будь-якій формі ма-

теріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституцій-
ного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної ціліснос-
ті держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду 
війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, національної, релігійної во-
рожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, забороняється.

2. Участь в агітації всеукраїнського референдуму забороняється:
1) іноземцям та особам без громадянства, у тому числі через журналістську ді-

яльність чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших пу-
блічних заходах, що проводяться на підтримку чи заперечення питання всеукраїн-
ського референдуму;

2) посадовим і службовим особам органів державної влади, органів влади Авто-
номної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, органів правопоряд-
ку і судів у робочий час, крім випадків, коли така посадова чи службова особа є пра-
цівником інформаційної служби відповідних органів державної влади, органів влади 
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування і оприлюднює офі-
ційну позицію Президента України та Верховної Ради України про проведення всеу-
країнського референдуму щодо внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції Укра-
їни та всеукраїнського референдуму про зміну території України, яка не містить ко-
ментарів агітаційного характеру та закликів голосувати за або проти питання всеу-
країнського референдуму;

3) членам комісій з всеукраїнського референдуму протягом строку їх повнова-
жень у відповідних комісіях з всеукраїнського референдуму.

3. Забороняється участь в агітації всеукраїнського референдуму в будь-якій фор-
мі органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів міс-
цевого самоврядування.

4. Забороняється використання приміщень органів державної влади, органів вла-
ди Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування для проведен-
ня заходів агітації всеукраїнського референдуму.

5. Посадовим та службовим особам органів державної влади, органів влади Авто-
номної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, державних, комуналь-
них підприємств, установ, організацій, військових частин (формувань) забороняєть-
ся використовувати для агітації всеукраїнського референдуму службовий транспорт, 
зв’язок, устаткування, приміщення, інші об’єкти та ресурси за місцем роботи, а та-
кож використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведен-
ня агітації всеукраїнського референдуму.

Заборони в частині використання службового транспорту, зв’язку, устаткування, 
приміщень, інших об’єктів та ресурсів за місцем роботи не поширюються на посадо-
вих чи службових осіб, які є працівниками інформаційних служб відповідних орга-
нів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцево-
го самоврядування і здійснюють оприлюднення офіційної позиції Президента Укра-
їни та Верховної Ради України про проведення всеукраїнського референдуму щодо 
внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України та всеукраїнського референ-
думу про зміну території України, яка не містить коментарів агітаційного характеру та 
закликів голосувати за або проти питання всеукраїнського референдуму.

6. Під час процесу всеукраїнського референдуму забороняється використання у 
комерційній та соціальній рекламі:

1) тексту питання всеукраїнського референдуму чи його частин;
2) символіки (логотипів) чи назв суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму.
7. Забороняється проводити агітацію всеукраїнського референдуму, що супрово-

джується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безо-
платно чи на пільгових умовах товарів (крім товарів, зазначених у частині третій стат-
ті 96 цього Закону), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, ін-
ших матеріальних цінностей. Така агітація або надання виборцям, закладам, уста-
новам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, 
робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, 
що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або проти питання 
всеукраїнського референдуму чи наданням позитивних або негативних оцінок зміс-
ту питання всеукраїнського референдуму, вважається непрямим підкупом виборців.

8. Забороняються виготовлення та поширення друкованих матеріалів агітації все-
українського референдуму, що не містять усіх або деяких відомостей, зазначених у 
частині четвертій статті 96 цього Закону.

9. Забороняються розміщення та поширення матеріалів агітації всеукраїнсько-
го референдуму у приміщеннях органів державної влади, органів влади Автоном-
ної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, у Збройних Силах України 
та інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, органах правопо-
рядку, дитячих закладах, закладах освіти, закладах охорони здоров’я, соціального 
захисту, житлово-комунальних підприємствах та установах.

10. Забороняється розміщення матеріалів агітації всеукраїнського референдуму 
на об’єктах культурної спадщини.

11. Розміщення матеріалів агітації всеукраїнського референдуму на зовнішній по-
верхні транспортних засобів громадського користування, у тому числі таксі, розмі-
щення таких матеріалів у приміщеннях та на будівлях станцій метрополітену, авто-
бусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, а також поширення агітацій-
них матеріалів всеукраїнського референдуму через телерадіотрансляційні або інші 
інформаційні мережі сповіщення пасажирів та інформаційні табло у приміщеннях 
станцій та вагонах метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та ае-
ропортів, у транспортних засобах громадського користування забороняється.

12. Реклама книг, випусків друкованих засобів масової інформації чи телерадіо-
передач із використанням тексту питання всеукраїнського референдуму чи його час-
тин, символіки (прапорів чи логотипів) суб’єктів агітації процесу всеукраїнського ре-
ферендуму забороняється.

13. Забороняється проведення агітації всеукраїнського референдуму в іноземних 
засобах масової інформації, що діють на території України, а також у зареєстрова-
них в Україні засобах масової інформації, в яких частка іноземної власності переви-
щує 50 відсотків.

14. Засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим 
працівникам під час процесу всеукраїнського референдуму у своїх матеріалах і пере-
дачах, не обумовлених укладеними відповідно до вимог цього Закону угодами, забо-
роняється агітувати за або проти питання всеукраїнського референдуму, поширюва-
ти інформацію, спрямовану на спонукання громадян голосувати за або проти питан-
ня всеукраїнського референдуму.

15. Забороняється розміщення агітаційних матеріалів всеукраїнського референ-
думу в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою.

16. Включення до інформаційних теле- і радіопрограм (випусків новин) матеріалів 
суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму забороняється. Усі матеріали агіта-
ції всеукраїнського референдуму повинні бути відокремленими від інших матеріалів 
і означені як такі матеріали агітації.

17. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення своїм рішен-
ням припиняє до закінчення процесу всеукраїнського референдуму трансляцію на 

території України, в тому числі операторами телекомунікацій, іноземних телеканалів, 
у діяльності яких порушується норма щодо заборони громадянам іноземних держав, 
особам без громадянства ведення агітації всеукраїнського референдуму, у тому чис-
лі через журналістську діяльність, або в передачах яких містяться заклики до лікві-
дації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, по-
рушення суверенітету і територіальної цілісності України, підриву її безпеки, неза-
конного захоплення державної влади, пропаганда війни, насильства та розпалюван-
ня міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, 
здоров’я населення.

18. У разі встановлення судом при розгляді спору щодо всеукраїнського референ-
думу одноразового порушення засобом масової інформації вимог цього Закону На-
ціональна рада України з питань телебачення і радіомовлення своїм рішенням оголо-
шує відповідному засобу масової інформації офіційне попередження з вимогою при-
пинити порушення вимог законодавства про всеукраїнський референдум. Таке по-
передження публікується у засобах масової інформації, а також оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

19. У разі встановлення судом при розгляді спору щодо всеукраїнського референ-
думу повторного або одноразового грубого порушення засобом масової інформації 
вимог цього Закону суд приймає рішення про тимчасове (до закінчення процесу все-
українського референдуму) зупинення випуску відповідної програми, дії ліцензії ау-
діовізуального засобу масової інформації або про тимчасову заборону (до закінчен-
ня процесу всеукраїнського референдуму) випуску друкованого видання.

20. Перешкоджання здійсненню права на проведення агітації всеукраїнського ре-
ферендуму, а також порушення встановленого цим Законом порядку проведення та-
кої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України.

21. У разі надходження до Центральної виборчої комісії або окружної комісії з 
всеукраїнського референдуму заяви, скарги чи іншого повідомлення стосовно по-
рушень вимог цього Закону щодо проведення агітації всеукраїнського референдуму, 
які мають ознаки вчинення злочину чи адміністративного правопорушення, така ко-
місія невідкладно звертається до відповідних органів правопорядку щодо перевірки 
зазначеного повідомлення та реагування відповідно до законів України.

Розділ X 
ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

РЕФЕРЕНДУМУ
Стаття 101. Бюлетень для голосування
1. Голосування виборців на всеукраїнському референдумі здійснюється за до-

помогою бюлетеня для голосування на всеукраїнському референдумі або шляхом 
електронного голосування.

2. Бюлетені для голосування на всеукраїнському референдумі є документами су-
ворої звітності і підлягають обліку. Документація, що забезпечує облік бюлетенів для 
голосування, передається підприємствами-виготовлювачами, окружними та діль-
ничними комісіями з всеукраїнського референдуму до Центральної виборчої комісії. 
Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів всеукраїн-
ського референдуму або припинення процесу всеукраїнського референдуму забез-
печує передання облікової інформації на збереження до відповідних архівних уста-
нов.

Голова, заступник голови, секретар та члени відповідних комісій з всеукраїнсько-
го референдуму забезпечують належне зберігання і використання бюлетенів для го-
лосування на всеукраїнському референдумі.

3. Форму, колір і текст бюлетеня для голосування затверджує Центральна вибор-
ча комісія відповідно до питання, винесеного на всеукраїнський референдум, протя-
гом десяти днів з дня початку процесу всеукраїнського референдуму. Бюлетені для 
голосування з питання, винесеного на всеукраїнський референдум, повинні бути од-
наковими за розміром, кольором та змістом. Ступінь захисту бюлетеня для голосу-
вання встановлюється Центральною виборчою комісією.

4. Бюлетень для голосування містить назву та дату всеукраїнського референду-
му, номер територіального округу з всеукраїнського референдуму або позначення 
закордонного округу з всеукраїнського референдуму, номер дільниці з всеукраїн-
ського референдуму, а також позначення місця для печатки дільничної комісії з все-
українського референдуму, прізвища та підпису члена дільничної комісії з всеукра-
їнського референдуму, який видаватиме бюлетень для голосування. Текст бюлетеня 
для голосування викладається державною мовою і повинен бути розміщений на од-
ному аркуші та лише з одного боку.

5. У бюлетені для голосування на всеукраїнському референдумі з питання, що 
стосується затвердження закону, чи питання щодо втрати чинності законом України 
або окремими його положеннями, зазначаються формулювання питання, що вино-
ситься на всеукраїнський референдум, та назва закону або законопроекту і пропо-
нується виборцю відповісти «так» або «ні» на запитання про затвердження чи відхи-
лення закону або прийняття чи відхилення законопроекту. Під кожним із цих варіан-
тів відповіді розташовується порожній квадрат.

У бюлетені для голосування на всеукраїнському референдумі з питання загально-
державного значення у формі питального речення про підтримку положення норма-
тивного характеру зазначається формулювання питання, що виноситься на всеукра-
їнський референдум, і пропонується виборцю відповісти «так» або «ні» на це питан-
ня. Під кожним із цих варіантів відповіді розташовується порожній квадрат.

6. Бюлетень для голосування містить роз’яснення щодо порядку його заповнення 
виборцем під час голосування.

7. Бюлетень для голосування має контрольний талон, відокремлений лінією від-
риву. Контрольний талон повинен містити назву та дату всеукраїнського референ-
думу, номер територіального округу з всеукраїнського референдуму або позначен-
ня закордонного округу з всеукраїнського референдуму, номер дільниці з всеукраїн-
ського референдуму, а також позначення місця для номера, за яким виборця внесе-
но до списку виборців на дільниці, підпису виборця, який отримує бюлетень для го-
лосування, прізвища та підпису члена дільничної комісії з всеукраїнського референ-
думу, який видаватиме бюлетень для голосування.

8. Електронне голосування виборців на всеукраїнському референдумі здійсню-
ється у порядку, визначеному законом.

Стаття 102. Порядок виготовлення бюлетенів для голосування
1. Центральна виборча комісія не пізніш як за сім днів до дня голосування за-

безпечує виготовлення бюлетенів для голосування у централізованому порядку дер-
жавним поліграфічним підприємством на підставі угоди, укладеної нею з цим під-
приємством.

2. Підприємство-виготовлювач бюлетенів для голосування забезпечує суворе до-
тримання замовленої кількості виготовлених бюлетенів, їх облік та передачу замов-
нику в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

3. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в 
порядку та строки, визначені угодою про виготовлення бюлетенів для голосування.

4. Контроль за виготовленням бюлетенів для голосування на підприємстві-виго-
товлювачі, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних від-
ходів, поліграфічного браку здійснюється контрольною комісією, яка утворюєть-
ся Центральною виборчою комісією, за поданнями політичних партій, депутатські 
фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного скликання на 
початок процесу всеукраїнського референдуму, та представників ініціативної групи 
(у разі проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою), не піз-
ніш як у день затвердження форми бюлетеня.

5. Бюлетені для голосування отримуються Центральною виборчою комісією в упа-
ковці підприємства-виготовлювача на підставі акта прийому-передачі за формою, 
встановленою Центральною виборчою комісією.

6. На спеціальній дільниці з всеукраїнського референдуму, утвореній на судні, що 
перебуває в день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на по-
лярній станції України, бюлетені для голосування можуть бути виготовлені, як виня-
ток, з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничною комісією з 
всеукраїнського референдуму.

7. Бюлетені для голосування для кожної дільниці з всеукраїнського референду-
му виготовляються у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, які 
включені до списку виборців на дільниці з можливим відхиленням зазначеної кіль-
кості з урахуванням кратності розміщення бюлетенів у межах поліграфічного лис-
та при їх виготовленні. Бюлетені для голосування у закордонному окрузі з всеукра-
їнського референдуму для кожної закордонної дільниці виготовляються у кількос-
ті, що визначається Центральною виборчою комісією на підставі кількості виборців, 
включених до списку виборців на відповідній закордонній дільниці з всеукраїнсько-
го референдуму, кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на цій дільниці 
на останніх загальнодержавних виборах, та середньої кількості виборців, які отри-
мали виборчі бюлетені на виборчих дільницях у закордонному окрузі на останніх за-
гальнодержавних виборах.

Стаття 103. Порядок передачі бюлетенів для голосування комісіям з всеукраїн-
ського референдуму

1. Окружна комісія з всеукраїнського референдуму приймає бюлетені для голосу-
вання в упаковці підприємства-виготовлювача від представника Центральної вибор-
чої комісії, уповноваженого здійснити таку передачу бюлетенів рішенням Централь-
ної виборчої комісії, не раніш як за сім днів до дня голосування на засіданні відпо-
відної окружної комісії з всеукраїнського референдуму. Окружна комісія з всеукра-
їнського референдуму складає у трьох примірниках протокол про прийняття бюле-
тенів для голосування. Зазначений протокол складається у порядку, затвердженому 
Центральною виборчою комісією, а також підписується уповноваженим представни-
ком Центральної виборчої комісії, який здійснює передання бюлетенів для голосу-
вання. Перший примірник протоколу передається до Центральної виборчої комісії, 
другий — зберігається в окружній комісії з всеукраїнського референдуму, третій — 
невідкладно вивішується у приміщенні окружної комісії з всеукраїнського референ-
думу для загального ознайомлення.

2. Окружна комісія з всеукраїнського референдуму забезпечує збереження й охо-
рону бюлетенів для голосування, отриманих від Центральної виборчої комісії. Бю-
летені зберігаються у приміщенні окружної комісії з всеукраїнського референдуму 

в закритому сейфі (металевій шафі або окремій кімнаті), що опечатується стрічкою 
з проставлянням на ній підписів усіх присутніх на засіданні членів комісії та печат-
ки комісії. Сейф (металева шафа чи окрема кімната) постійно (до передачі бюлете-
нів дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму) перебуває під охороною 
поліцейського.

3. Окружна комісія з всеукраїнського референдуму не раніш як за три дні до дня 
голосування, але не пізніш як о 12 годині останньої суботи перед днем голосування, 
на своєму засіданні передає бюлетені для голосування дільничним комісіям округу 
в упаковці підприємства-виготовлювача. Бюлетені приймають не менш як три чле-
ни кожної дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, уповноважені на це її 
рішенням.

4. Дільничній комісії з всеукраїнського референдуму передаються всі бюлетені 
для голосування, на яких зазначений номер відповідної дільниці з всеукраїнсько-
го референдуму.

5. Про передачу окружною комісією з всеукраїнського референдуму бюлетенів 
для голосування дільничним комісіям округу складається протокол у порядку і за 
формою, встановленими Центральною виборчою комісією. У протоколі зазначають-
ся:

1) номер територіального округу з всеукраїнського референдуму;
2) номер дільниці з всеукраїнського референдуму, членам комісії якої переда-

ються бюлетені;
3) кількість виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму згідно зі спис-

ком виборців на день складення протоколу;
4) кількість переданих на дільницю з всеукраїнського референдуму бюлетенів для 

голосування;
5) прізвища та підписи членів дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, 

які прийняли бюлетені для голосування.
6. Протокол про передачу дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму 

бюлетенів для голосування складається у трьох примірниках. Примірники протоко-
лу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Перший примірник протоколу над-
силається до Центральної виборчої комісії, другий — зберігається в окружній комі-
сії з всеукраїнського референдуму, третій — невідкладно вивішується у приміщенні 
окружної комісії для загального ознайомлення.

7. Витяг із протоколу за формою, встановленою Центральною виборчою комісі-
єю, із зазначенням відомостей, що стосуються відповідної дільниці з всеукраїнського 
референдуму, надається разом із бюлетенями для голосування представникам кож-
ної дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, які отримали бюлетені для го-
лосування, за підписами голови і секретаря окружної комісії з всеукраїнського рефе-
рендуму та трьох членів відповідної дільничної комісії з всеукраїнського референду-
му, засвідчений печаткою окружної комісії.

8. Дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму закордонних дільниць 
бюлетені для голосування передаються у порядку, встановленому Центральною ви-
борчою комісією. Уповноважена особа суб’єкта процесу всеукраїнського референду-
му, офіційний спостерігач, які були присутніми при передачі бюлетенів для голосу-
вання, мають право на своє прохання невідкладно отримати копії документів, перед-
бачених частиною дев’ятою цієї статті.

9. Уповноважена особа суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму, офіцій-
ний спостерігач, які були присутніми при передачі бюлетенів для голосування, мають 
право на своє прохання невідкладно отримати копії зазначених у частинах першій і 
п’ятій цієї статті протоколів, засвідчені на кожній сторінці головою і секретарем від-
повідної комісії з всеукраїнського референдуму та скріплені печаткою комісії, з роз-
рахунку не більш як по одній копії протоколу для відповідного суб’єкта процесу все-
українського референдуму.

10. Члени дільничних комісій звичайних та спеціальних дільниць з всеукраїнсько-
го референдуму (крім дільниць на суднах, що перебувають на цей час у плаванні під 
Державним Прапором України, на полярній станції України) транспортують отримані 
ними бюлетені для голосування до приміщення дільничної комісії з всеукраїнського 
референдуму в супроводі поліцейського.

11. Приймання бюлетенів для голосування дільничною комісією з всеукраїнсько-
го референдуму відбувається на засіданні дільничної комісії невідкладно після при-
буття членів комісії, які отримали бюлетені. Члени дільничної комісії перерахову-
ють отримані бюлетені, перевіряють відповідність номерів територіального округу 
та дільниці з всеукраїнського референдуму, зазначених на бюлетенях, дільниці, яка 
отримала бюлетені для голосування, та проставляють у визначених місцях кожного 
бюлетеня печатку дільничної комісії з всеукраїнського референдуму.

12. При підрахунку бюлетенів для голосування визначений комісією з всеукраїн-
ського референдуму член комісії рахує бюлетені вголос. Інші члени комісії спостері-
гають за підрахунком. При підрахунку бюлетенів забороняється поділ комісії на кіль-
ка груп, кожна з яких підраховує частину бюлетенів.

13. У разі виявлення невідповідності підрахованої кількості бюлетенів для голосу-
вання та кількості, зазначеній у витягу з протоколу окружної комісії з всеукраїнсько-
го референдуму про передання бюлетенів для голосування, дільнична комісія з все-
українського референдуму складає у двох примірниках акт про невідповідність із за-
значенням встановленої рішенням дільничної комісії причини невідповідності. Цей 
акт складається за формою і в порядку, встановленими Центральною виборчою ко-
місією. Один примірник акта передається до окружної комісії з всеукраїнського ре-
ферендуму, а другий зберігається у дільничній комісії. За наявності зазначеної не-
відповідності кількістю бюлетенів для голосування, отриманих дільничною комісі-
єю з всеукраїнського референдуму, вважається кількість, встановлена на засідан-
ні дільничної комісії та зафіксована в акті про невідповідність і в протоколі засідан-
ня комісії.

14. Бюлетені зберігаються у приміщенні дільничної комісії з всеукраїнського ре-
ферендуму в закритому сейфі (металевій шафі), що опечатується на тому самому за-
сіданні комісії стрічкою з проставлянням на ній підписів усіх присутніх на засіданні 
комісії та печатки комісії з всеукраїнського референдуму і постійно (до початку під-
готовчого засідання комісії, передбаченого статтею 105 цього Закону) перебуває під 
охороною поліцейського.

15. У разі неможливості передачі бюлетенів від Центральної виборчої комісії до 
окружної комісії з всеукраїнського референдуму відповідні бюлетені вважаються не-
використаними та погашаються Центральною виборчою комісією шляхом передачі 
їх для знищення до підприємства-виготовлювача. Бюлетені знищуються підприєм-
ством-виготовлювачем у присутності представників Центральної виборчої комісії та 
контрольної комісії, утвореної Центральною виборчою комісією відповідно до части-
ни четвертої статті 102 цього Закону, про що складається відповідний акт.

У разі неможливості передачі бюлетенів від окружної комісії з всеукраїнського ре-
ферендуму до дільничної комісії з всеукраїнського референдуму відповідні бюлетені 
вважаються невикористаними, про що складається у двох примірниках акт за фор-
мою, встановленою Центральною виборчою комісією. Один примірник акта надсила-
ється до Центральної виборчої комісії, другий — зберігається у відповідній окруж-
ній комісії з всеукраїнського референдуму. Такі бюлетені погашаються окружною ко-
місією після закінчення голосування шляхом відокремлення правого нижнього кута 
бюлетеня. Погашені невикористані бюлетені запаковуються, на пакеті робиться на-
пис «Невикористані бюлетені, погашені окружною комісією з всеукраїнського рефе-
рендуму», зазначаються номер територіального округу, номер дільниці з всеукраїн-
ського референдуму, кількість запакованих бюлетенів, дата і час пакування, став-
ляться підписи присутніх членів окружної комісії з всеукраїнського референдуму та 
печатка комісії.

Стаття 104. Приміщення для голосування
1. Голосування проводиться в спеціально відведених та облаштованих приміщен-

нях, в яких обладнуються кабіни для таємного голосування та визначаються місця 
видачі бюлетенів для голосування і встановлення скриньок для голосування (далі 
— виборчі скриньки). На одній дільниці з всеукраїнського референдуму облаштову-
ється одне приміщення для голосування. Контроль за облаштуванням приміщення 
для голосування покладається на дільничну комісію з всеукраїнського референдуму.

2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують 
дільниці з всеукраїнського референдуму необхідними приміщеннями для голосуван-
ня, придатними для облаштування відповідно до вимог цього Закону та нормативів, 
встановлених Центральною виборчою комісією, надають технічну допомогу в обла-
штуванні.

3. Приміщення для голосування для малої дільниці з всеукраїнського референду-
му повинно мати площу не менше 50 квадратних метрів, середньої — не менше 75 
квадратних метрів, великої — не менше 90 квадратних метрів.

4. У разі якщо приміщення дільничної комісії з всеукраїнського референдуму та 
приміщення для голосування неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, відповідні місцеві органи ви-
конавчої влади та органи місцевого самоврядування організовують безперешкодний 
доступ зазначених осіб до таких приміщень.

5. Приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю 
кабін для таємного голосування. Для малих дільниць з всеукраїнського референду-
му кількість таких кабін повинна бути не менше двох, для середніх — не менше чо-
тирьох, для великих — не менше шести. Розміщення обладнання у приміщенні для 
голосування планується таким чином, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, 
вхід і вихід із кабін для таємного голосування, виборчі скриньки перебували у полі 
зору членів дільничної комісії з всеукраїнського референдуму та осіб, які відповідно 
до цього Закону мають право бути присутніми у приміщенні для голосування, а та-
кож щоб забезпечувалося вільне пересування виборців, у тому числі осіб на кріслах 
колісних та інших маломобільних груп населення.

6. Приміщення для голосування на спеціальній дільниці з всеукраїнського рефе-
рендуму повинно мати відкритий доступ для членів комісії з всеукраїнського рефе-
рендуму, уповноважених осіб суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму, офі-
ційних і міжнародних спостерігачів та представників засобів масової інформації, по-
садових осіб відповідного територіального та регіонального представництва Цен-
тральної виборчої комісії.
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Керівники закладів, установ, командири військових частин (формувань), де утво-

рені такі дільниці, зобов’язані забезпечити безперешкодний доступ членів комісій з 
всеукраїнського референдуму, виборців, включених до списку цієї дільниці з всеу-
країнського референдуму, уповноважених осіб суб’єктів процесу всеукраїнського ре-
ферендуму, офіційних і міжнародних спостерігачів та представників засобів масової 
інформації до приміщення для голосування.

7. Кожна дільниця з всеукраїнського референдуму забезпечується необхідною 
кількістю виборчих скриньок — стаціонарних (великих) та переносних (малих). Ви-
борчі скриньки виготовляються з прозорого матеріалу за розмірами, встановлени-
ми Центральною виборчою комісією. Мала дільниця з всеукраїнського референдуму 
повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня — не менше 
трьох стаціонарних виборчих скриньок, велика — не менше чотирьох стаціонарних 
виборчих скриньок. Кожна дільниця з всеукраїнського референдуму повинна мати 
не менше двох переносних виборчих скриньок. Стаціонарні виборчі скриньки вста-
новлюються у приміщенні для голосування так, щоб виборці при підході до них ма-
ли можливість проходити через кабіни (кімнати) для таємного голосування. Порядок 
виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок визначається 
Центральною виборчою комісією.

8. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична комі-
сія з всеукраїнського референдуму в обов’язковому порядку забезпечує розміщення 
офіційних інформаційних матеріалів всеукраїнського референдуму.

9. У приміщенні для голосування дільнична комісія з всеукраїнського референ-
думу в обов’язковому порядку забезпечує можливість виборцю ознайомитися з пи-
танням, що виноситься на всеукраїнський референдум, а в разі якщо на всеукра-
їнському референдумі пропонується визнати закон України (окремі його положен-
ня) таким, що втратив чинність, — текстом такого закону України, а також інфор-
маційними плакатами ініціативної групи, політичних партій, громадських організа-
цій — суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму з обґрунтуваннями їхньої по-
зиції щодо питання всеукраїнського референдуму, передбаченими відповідно части-
ною сьомою статті 30, пунктом 3 частини третьої статті 75 та виготовленими відпо-
відно до статті 93 цього Закону.

10. Розміщення інформаційних плакатів здійснюється з урахуванням можливості 
ознайомлення з ними осіб, які пересуваються на кріслах колісних, з урахуванням ви-
мог, установлених Центральною виборчою комісією.

11. Дільничні комісії з всеукраїнського референдуму сприяють виборцям, які са-
мостійно не можуть ознайомитися з інформаційними плакатами суб’єктів процесу 
всеукраїнського референдуму, у доступі до їх змісту в максимально зручний для та-
ких виборців спосіб.

Стаття 105. Підготовка до голосування
1. Про дату, час і місце голосування дільнична комісія з всеукраїнського референ-

думу звичайної або закордонної дільниці з всеукраїнського референдуму сповіщає 
виборців, включених до списку виборців на цій дільниці, іменними запрошеннями, 
надісланими відповідно до вимог цього Закону.

2. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму у день голосування не раніш 
як за 45 хвилин до початку голосування проводить підготовче засідання. На початку 
засідання всі присутні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф (металеву ша-
фу), де зберігаються бюлетені для голосування.

3. Якщо стрічка на сейфі (металевій шафі) не пошкоджена і має відповідні підпи-
си та печатку, голова дільничної комісії з всеукраїнського референдуму надає для 
огляду членам дільничної комісії, присутнім уповноваженим особам суб’єктів про-
цесу всеукраїнського референдуму, офіційним та міжнародним спостерігачам, пред-
ставникам засобів масової інформації почергово всі наявні на дільниці з всеукраїн-
ського референдуму виборчі скриньки.

Після огляду кожної виборчої скриньки вона пломбується або опечатується пе-
чаткою дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, після чого до неї опуска-
ється контрольний лист, у якому зазначаються номер територіального округу, номер 
дільниці з всеукраїнського референдуму, час вкидання контрольного листа до ви-
борчої скриньки, підписи присутніх членів дільничної комісії з всеукраїнського рефе-
рендуму та, за бажанням, уповноважених осіб суб’єктів процесу всеукраїнського ре-
ферендуму, офіційних спостерігачів. Підписи скріплюються печаткою дільничної ко-
місії з всеукраїнського референдуму. Після вкидання контрольного листа до вибор-
чої скриньки голова комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і проводить 
з нею ту саму процедуру.

Після пломбування або опечатування останньої виборчої скриньки і вкидання до 
неї контрольного листа та встановлення стаціонарних (великих) виборчих скриньок 
на відведені для них місця приміщення для голосування вважається готовим до про-
ведення голосування. Переносні (малі) виборчі скриньки розміщуються у приміщен-
ні для голосування отворами для бюлетенів униз у полі зору членів комісії з всеукра-
їнського референдуму та інших осіб, присутніх у приміщенні для голосування відпо-
відно до вимог цього Закону.

4. Якщо при огляді стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), де збе-
рігаються бюлетені для голосування, виявлено її пошкодження або невідповідність 
підписів чи печатки на ній підписам і печатці, зазначеним у частині чотирнадцятій 
статті 103 цього Закону, голова або заступник чи секретар дільничної комісії з всеу-
країнського референдуму негайно повідомляє про це Національну поліцію України та 
окружну комісію з всеукраїнського референдуму.

Після цього голова або заступник чи секретар комісії з всеукраїнського референ-
думу невідкладно відкриває сейф (металеву шафу) та виймає наявні у ньому бюле-
тені для голосування. Члени дільничної комісії з всеукраїнського референдуму пере-
віряють бюлетені для голосування, зокрема щодо відповідності номерів територіаль-
ного округу та дільниці з всеукраїнського референдуму, наявності відбитка печатки 
цієї дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, після чого перераховують бю-
летені для голосування у порядку, встановленому частиною дванадцятою статті 103 
цього Закону. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму складає акт про ви-
явлені ознаки відкриття сейфа (металевої шафи) та (у разі виявлення) про невідпо-
відність кількості бюлетенів для голосування. Зазначений акт складається за фор-
мою і в порядку, встановленими Центральною виборчою комісією. Кількість виявле-
них у сейфі (металевій шафі) бюлетенів для голосування фіксується також у прото-
колі засідання комісії з всеукраїнського референдуму. У такому випадку встановле-
на кількість вважається кількістю бюлетенів для голосування, отриманих дільничною 
комісією з всеукраїнського референдуму.

5. Якщо стрічка на сейфі (металевій шафі) не пошкоджена і має відповідні підпи-
си і печатку після опломбовування або опечатування і встановлення виборчих скри-
ньок відповідно до частини третьої цієї статті, відкривається сейф (металева шафа) 
з бюлетенями. Голова дільничної комісії з всеукраїнського референдуму виймає із 
сейфа бюлетені та витяг із протоколу окружної комісії з всеукраїнського референ-
думу про передачу бюлетенів для голосування дільничній комісії з всеукраїнсько-
го референдуму.

6. Голова дільничної комісії з всеукраїнського референдуму на підставі витягу із 
протоколу окружної комісії з всеукраїнського референдуму про передачу бюлетенів 
для голосування дільничній комісії з всеукраїнського референдуму або акта, зазна-
ченого у частині четвертій цієї статті, оголошує кількість бюлетенів для голосування, 
отриманих дільничною комісією з всеукраїнського референдуму. Ця кількість вно-
ситься секретарем комісії до протоколу дільничної комісії з всеукраїнського рефе-
рендуму про підрахунок голосів на дільниці з всеукраїнського референдуму, а також 
фіксується у протоколі засідання комісії.

7. Голова дільничної комісії передає необхідну кількість бюлетенів для голосуван-
ня членам дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, які видаватимуть бю-
летені виборцям у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування 
за місцем перебування виборців. Членам комісії, які організовуватимуть голосуван-
ня за місцем перебування виборців, видається на два бюлетені більше, ніж кількість 
виборців, внесених до витягу зі списку виборців, зазначеного у частині другій стат-
ті 107 цього Закону.

Передання бюлетенів фіксується відомістю за формою, встановленою Централь-
ною виборчою комісією. Зазначені члени комісії засвідчують отримання бюлетенів, 
проставляючи підпис у відомості, та забезпечують їх збереження і дотримання вста-
новленого цим Законом порядку їх видачі виборцям. Після цього жодного бюлетеня 
для голосування у сейфі (металевій шафі) не може залишитися.

Стаття 106. Організація і порядок голосування у приміщенні для голосування
1. Голосування проводиться в день голосування з 8 години до 20 години без пере-

рви. На закордонних дільницях з всеукраїнського референдуму голосування прово-
диться за місцевим часом держави, де утворені ці дільниці.

2. Організація проведення голосування та підтримання у приміщенні для голосу-
вання належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час 
голосування покладаються на дільничну комісію з всеукраїнського референдуму. У 
разі вчинення правопорушень, за які законом встановлена відповідальність, голова 
або заступник голови дільничної комісії з всеукраїнського референдуму мають пра-
во запросити у приміщення для голосування поліцейського, який повинен вивести 
порушника із приміщення для голосування і за межами цього приміщення вжити до 
нього передбачених законом заходів. Перебування поліцейського у приміщенні для 
голосування в інших випадках забороняється.

3. При проведенні голосування на дільниці з всеукраїнського референдуму два 
члени дільничної комісії з всеукраїнського референдуму надають виборцю можли-
вість проголосувати: один член дільничної комісії, за умови пред’явлення виборцем 
одного з документів, зазначених у статті 6 цього Закону, та наявності виборця у спис-
ку виборців на цій дільниці надає виборцю список виборців для підпису, другий член 
дільничної комісії вписує своє прізвище і розписується у визначеному місці на контр-
ольному талоні бюлетеня. Виборець розписується за отримання бюлетеня для голо-
сування у списку виборців та на визначеному місці на контрольному талоні бюлете-
ня. Після цього член комісії з всеукраїнського референдуму відокремлює від бюле-
теня для голосування контрольний талон та видає виборцю бюлетень для голосу-
вання. Контрольний талон бюлетеня зберігається у члена комісії, який видав бюле-
тень. Робити на бюлетенях для голосування будь-які інші позначки забороняється.

4. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування лише протягом часу, 
необхідного для голосування.

5. Бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосуван-
ня. Під час заповнення бюлетеня забороняється присутність у кабіні для таємного 
голосування інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостій-
но заповнити бюлетень для голосування, має право з відома голови або іншого чле-
на дільничної комісії з всеукраїнського референдуму скористатися допомогою іншо-
го виборця, крім члена комісії з всеукраїнського референдуму, уповноваженої особи 
суб’єкта процесу референдуму, офіційного спостерігача.

6. Виборець не має права передавати свій бюлетень для голосування іншим осо-
бам. Отримання бюлетеня для голосування від інших осіб (крім уповноваженого чле-
на комісії з всеукраїнського референдуму, який видає бюлетені), заохочення або 
змушування виборців до передачі бюлетеня для голосування іншим особам шляхом 
підкупу, погроз або в інший спосіб забороняється.

7. У бюлетені для голосування виборець робить одну позначку «плюс» («+») або 
іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті під відповіддю на питання всеу-
країнського референдуму, яку він обирає.

8. Виборець особисто опускає заповнений бюлетень для голосування до виборчої 
скриньки. Виборець, який через фізичні вади не може самостійно опустити бюлетень 
до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної комісії 
з всеукраїнського референдуму доручити зробити це у своїй присутності іншій осо-
бі, крім члена комісії з всеукраїнського референдуму, уповноваженої особи суб’єкта 
процесу всеукраїнського референдуму, офіційного спостерігача.

9. У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування вона опечатується 
головою і не менш як трьома членами дільничної комісії, які є представниками різ-
них суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму, у спосіб, що унеможливлює по-
дальше опускання чи виймання бюлетенів для голосування.

Така виборча скринька зберігається у приміщенні для голосування в полі зору 
членів комісії та інших осіб, присутніх на дільниці з всеукраїнського референдуму 
під час голосування відповідно до вимог цього Закону, і не використовується до за-
кінчення голосування.

10. У разі якщо виборець, заповнюючи бюлетень для голосування, припустився 
помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена комісії 
з всеукраїнського референдуму, який видав йому бюлетень для голосування, з про-
ханням видати йому інший бюлетень. Член дільничної комісії видає виборцю інший 
бюлетень для голосування у порядку, встановленому частиною третьою цієї статті, 
тільки в обмін на повернутий виборцем бюлетень, про що член дільничної комісії з 
всеукраїнського референдуму робить у списку виборців навпроти прізвища виборця 
відповідну позначку, яку засвідчує своїм підписом.

Повернутий виборцем бюлетень для голосування негайно погашається членом 
комісії, який його видав, як невикористаний, про що складається акт. Зазначений 
акт підписується двома членами дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, 
які оформлювали видачу бюлетеня, та виборцем, який зіпсував бюлетень, і долуча-
ється до списку виборців.

Погашений бюлетень для голосування зберігається до підрахунку голосів у члена 
комісії, який видав бюлетень. При підрахунку голосів зазначений бюлетень врахову-
ється як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з не-
використаними бюлетенями для голосування. Повторна видача бюлетеня замість по-
вернутого виборцем не допускається.

11. За 5 хвилин до 20 години голова дільничної комісії з всеукраїнського рефе-
рендуму оголошує про закінчення голосування та зачинення виборчої дільниці з все-
українського референдуму о 20 годині. Виборці, які на 20 годину прийшли до дільни-
ці для голосування, мають право проголосувати. Для забезпечення реалізації вибор-
цями такого права один із членів комісії о 20 годині за дорученням голови дільничної 
комісії з всеукраїнського референдуму підходить до входу в приміщення для голосу-
вання та запрошує всіх виборців, які не проголосували, зайти у приміщення для го-
лосування та зачиняє двері. Після виходу з приміщення для голосування останнього 
виборця вільний доступ виборців та інших осіб у зазначене приміщення припиняєть-
ся (крім членів дільничної комісії з всеукраїнського референдуму та осіб, які мають 
право бути присутніми на засіданні дільничної комісії з всеукраїнського референду-
му без дозволу та запрошення).

12. На дільниці з всеукраїнського референдуму, утвореній на судні, що перебуває 
в день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції 
України, дільнична комісія з всеукраїнського референдуму може оголосити голосу-
вання закінченим раніше часу, визначеного частиною першою цієї статті, якщо в го-
лосуванні взяли участь усі виборці, включені до списку виборців на зазначеній діль-
ниці. Підрахунок голосів на такій дільниці проводиться у порядку, встановленому 
цим Законом, відразу після оголошення про закінчення голосування.

Стаття 107. Забезпечення голосування за місцем перебування виборця
1. Виборцю, який внесений до списку виборців на дільниці з всеукраїнського ре-

ферендуму, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатний 
пересуватися самостійно, дільнична комісія з всеукраїнського референдуму надає 
можливість голосувати за місцем його перебування.

2. Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за 
місцем їх перебування дільнична комісія з всеукраїнського референдуму в останній 
день перед днем голосування на своєму засіданні виготовляє витяг зі списку вибор-
ців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

Такий витяг невідкладно після його складання надається для загального ознайом-
лення у приміщенні дільничної комісії з всеукраїнського референдуму.

3. До витягу зі списку виборців включаються:
1) без рішення комісії — виборці, постійно не здатні самостійно пересуватися, 

стосовно яких у списку виборців зазначена відмітка, передбачена цим Законом, як-
що такі виборці до 12 години останнього дня перед днем голосування письмово або 
особисто не повідомили відповідну дільничну комісію з всеукраїнського референду-
му про бажання проголосувати у приміщенні для голосування;

2) за рішенням дільничної комісії з всеукраїнського референдуму — виборці, які 
тимчасово не здатні самостійно пересуватися, на підставі заяви, поданої до дільнич-
ної комісії з всеукраїнського референдуму, та документа, що підтверджує відповід-
ний факт, з проханням забезпечити такому виборцеві голосування за місцем пере-
бування. Така заява із зазначенням місця перебування виборця може бути подана не 
пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування.

4. Заява виборця про бажання голосувати за місцем перебування реєструється 
дільничною комісією з всеукраїнського референдуму в окремому журналі, в яко-
му зазначаються день і час надходження заяви, прізвище, власне ім’я, по батькові та 
місце перебування виборця.

5. При включенні виборця до витягу зі списку виборців для голосування за місцем 
перебування у списку виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму у графі 
«підпис виборця» секретар дільничної комісії з всеукраїнського референдуму робить 
запис «голосує за місцем перебування».

6. На спеціальних дільницях з всеукраїнського референдуму, утворених у стаці-
онарних лікувальних закладах, голосування за місцем перебування виборця прово-
диться на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити 
йому голосування за місцем його перебування у зв’язку з необхідністю дотриман-
ня постільного режиму. Замість виборця, який через фізичні вади не може самостій-
но написати заяву, таку заяву може написати інша особа із зазначенням в ній відпо-
відного факту.

7. Голосування виборців за місцем їх перебування організовують не менш як три 
члени дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, визначені рішенням діль-
ничної комісії.

8. Голосування виборців за місцем перебування організовується з таким розра-
хунком, щоб члени дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, які організо-
вують таке голосування, повернулися у приміщення для голосування не пізніш як за 
одну годину до закінчення голосування.

9. Голова дільничної комісії з всеукраїнського референдуму оголошує про те, що 
члени дільничної комісії відбувають для організації голосування виборців за місцем 
перебування. Голова дільничної комісії з всеукраїнського референдуму видає визна-
ченим членам комісії витяг із списку виборців, складений відповідно до частини дру-
гої цієї статті, та опломбовану або опечатану переносну скриньку для голосування, 
в яку при цьому опускає контрольний лист. У контрольному листі зазначаються час 
виходу (година та хвилини) членів комісії з всеукраїнського референдуму для прове-
дення голосування виборців за місцем перебування, кількість отриманих ними бюле-
тенів для голосування, прізвища членів дільничної комісії, яким видані бюлетені для 
голосування. Контрольний лист підписується присутніми членами комісії з всеукра-
їнського референдуму та, за бажанням, уповноваженими особами суб’єктів проце-
су всеукраїнського референдуму, офіційними спостерігачами; підписи скріплюють-
ся печаткою дільничної комісії з всеукраїнського референдуму.

10. Під час проведення голосування виборців за місцем перебування мають право 
бути присутніми офіційні спостерігачі.

11. При організації голосування виборця за місцем перебування член дільничної 
комісії з всеукраїнського референдуму на підставі витягу зі списку виборців, за умо-
ви надання виборцем одного з документів, зазначених у статті 6 цього Закону, ви-
дає такому виборцю бюлетень для голосування. При цьому член дільничної комі-
сії з всеукраїнського референдуму у визначених місцях на контрольному талоні бю-
летеня вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер виборця у 
списку виборців. Виборець розписується у контрольному талоні бюлетеня та у ви-
тягу із списку виборців, заповнює бюлетень для голосування у порядку, передба-
ченому частиною сьомою статті 106 цього Закону, та опускає бюлетень до скринь-
ки для голосування.

12. У разі якщо виборець, включений до витягу зі списку виборців для голосуван-
ня за місцем перебування, прибув у приміщення для голосування після того, як чле-
ни дільничної комісії з всеукраїнського референдуму відбули для організації голосу-
вання за місцем перебування, такому виборцю не може бути виданий бюлетень для 
голосування до повернення членів комісії, які організовують голосування за місцем 

перебування, та з’ясування питання, чи не проголосував зазначений виборець за міс-
цем перебування.

13. Після проведення голосування виборців за місцем перебування член дільнич-
ної комісії з всеукраїнського референдуму, який видав виборцю бюлетень для голо-
сування, у списку виборців навпроти прізвища виборця робить позначку «голосував 
за місцем перебування», зазначає своє прізвище і розписується.

14. Витяг зі списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за 
місцем перебування, додається до списку виборців і є його невід’ємною складовою.

15. Положення цієї статті не поширюються на закордонні дільниці з всеукраїн-
ського референдуму.

Стаття 108. Порядок підрахунку голосів виборців, які проголосували на дільниці з 
всеукраїнського референдуму

1. Підрахунок голосів виборців здійснюється після закінчення голосування і ви-
ключно членами дільничної комісії з всеукраїнського референдуму на її засіданні, 
що проводиться без перерви до закінчення підрахунку голосів і складання та підпи-
сання протоколу про підрахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського ре-
ферендуму. Протокол такого засідання дільничної комісії з всеукраїнського рефе-
рендуму складається і підписується у приміщенні, в якому проводилося голосування.

2. У разі якщо під час проведення голосування до дільничної комісії з всеукраїн-
ського референдуму надходили заяви, скарги щодо порушень, що мали місце під 
час проведення голосування на дільниці, дільнична комісія з всеукраїнського рефе-
рендуму розглядає їх на початку засідання, до початку підрахунку голосів вибор-
ців на дільниці.

3. Підрахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму здій-
снюється відкрито і прозоро виключно членами дільничної комісії з всеукраїнського 
референдуму. Підрахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського референ-
думу проводиться у порядку, встановленому цією статтею.

4. Після закінчення голосування на підставі списку виборців дільнична комісія з 
всеукраїнського референдуму встановлює кількість виборців на дільниці з всеукра-
їнського референдуму, які взяли участь у всеукраїнському референдумі.

5. Перед початком підрахунку голосів дільнична комісія з всеукраїнського рефе-
рендуму підраховує невикористані бюлетені. Кількість таких бюлетенів оголошуєть-
ся і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів. Невикорис-
тані бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлете-
ня. Під час підрахунку невикористаних бюлетенів та голосів виборців забороняється 
робити будь-які позначки, записи на бюлетенях для голосування.

6. Погашені невикористані бюлетені (разом із контрольними талонами) та бюле-
тені, зазначені у частині десятій статті 106 цього Закону, запаковуються. Пакет з до-
кументами всеукраїнського референдуму заклеюється, на пакеті зазначаються вид 
запакованих документів та їх кількість, номер територіального округу з всеукраїн-
ського референдуму або позначення закордонного округу з всеукраїнського рефе-
рендуму, номер дільниці з всеукраїнського референдуму, дата і час пакування, став-
ляться підписи усіх присутніх членів дільничної комісії з всеукраїнського референду-
му та печатка дільничної комісії. На пакеті робиться напис «Невикористані бюлетені».

7. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму підраховує кількість вибор-
ців, які отримали бюлетені, за підписами у списку виборців. Зазначена кількість ого-
лошується.

8. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму підраховує кількість контр-
ольних талонів бюлетенів з підписами виборців та членів комісії з всеукраїнського 
референдуму, які їх видали. Кількість таких талонів оголошується.

9. У разі відповідності кількості контрольних талонів, зазначених у частині вось-
мій цієї статті, кількості виборців, які отримали бюлетені відповідно до частини сьо-
мої цієї статті, така кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок 
голосів виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму у графу «Кількість ви-
борців, які отримали бюлетені».

10. У разі невідповідності кількості контрольних талонів, зазначених у частині 
восьмій цієї статті, кількості підписів виборців у списку виборців, які отримали бюле-
тені, складається акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної комісії при-
чини такої невідповідності, який підписується присутніми членами дільничної комі-
сії з всеукраїнського референдуму. Підписи скріплюються печаткою дільничної комі-
сії з всеукраїнського референдуму. Після цього комісія з всеукраїнського референ-
думу приймає рішення про встановлення кількості виборців, які отримали бюлетені. 
Зазначена кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів 
виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму.

11. Список виборців, доданий до нього витяг зі списку виборців, заяви, на підста-
ві яких складався витяг із списку, запаковуються в окремий пакет. Пакет із докумен-
тами всеукраїнського референдуму заклеюється, на пакеті зазначаються вид запа-
кованих документів та їх кількість, номер територіального округу з всеукраїнського 
референдуму або позначення закордонного округу з всеукраїнського референдуму, 
номер дільниці з всеукраїнського референдуму, дата і час пакування, ставляться під-
писи усіх присутніх членів дільничної комісії з всеукраїнського референдуму та пе-
чатка дільничної комісії. На пакеті робиться напис «Списки виборців».

12. Контрольні талони бюлетенів запаковуються в окремий пакет. Пакет з доку-
ментами всеукраїнського референдуму заклеюється, на пакеті зазначаються вид за-
пакованих документів та їх кількість, номер територіального округу з всеукраїнсько-
го референдуму або позначення закордонного округу з всеукраїнського референду-
му, номер дільниці з всеукраїнського референдуму, дата і час пакування, ставлять-
ся підписи усіх присутніх членів дільничної комісії з всеукраїнського референдуму та 
печатка дільничної комісії. На пакеті робиться напис «Контрольні талони».

13. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму перевіряє, чи дорівнює су-
ма кількості невикористаних бюлетенів і кількості виборців, які отримали бюлетені, 
кількості бюлетенів, отриманих дільничною комісією з всеукраїнського референду-
му. У разі невідповідності таких даних дільнична комісія з всеукраїнського референ-
думу складає акт із зазначенням встановленої її рішенням причини такої невідповід-
ності, що підписується присутніми членами дільничної комісії з всеукраїнського ре-
ферендуму. Підписи скріплюються печаткою дільничної комісії.

14. Голова дільничної комісії з всеукраїнського референдуму у присутності членів 
цієї дільничної комісії та інших осіб, які відповідно до цього Закону можуть бути при-
сутніми на засіданні комісії, перевіряє неушкодженість відтиску печатки або пломби 
на скриньках для голосування.

15. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб, стрічок або пе-
чаток чи інших пошкоджень, що порушують цілісність виборчої скриньки, дільнич-
на комісія з всеукраїнського референдуму складає про це акт за формою та в поряд-
ку, встановлених Центральною виборчою комісією, із зазначенням характеру вияв-
лених пошкоджень.

16. Виборчі скриньки відкриваються дільничною комісією з всеукраїнського ре-
ферендуму почергово. Першими відкриваються переносні виборчі скриньки, що ви-
користовувалися при голосуванні виборців за місцем перебування, останніми відкри-
ваються виборчі скриньки з пошкодженими пломбами, стрічками або печатками чи 
іншими пошкодженнями, що порушують цілісність виборчої скриньки, виявленими 
під час голосування (за наявності).

17. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, 
за яким розміщуються члени дільничної комісії з всеукраїнського референдуму. При 
цьому перевіряється наявність у виборчій скриньці контрольного листа (у перенос-
ній виборчій скриньці — контрольних листів).

18. Бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх пе-
ремішування. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму підраховує кількість 
усіх бюлетенів, що містяться у пошкодженій виборчій скриньці. При цьому перевіря-
ється наявність у такій виборчій скриньці контрольного листа, що виймається остан-
нім.

19. Загальна кількість бюлетенів у кожній виборчій скриньці підраховується окре-
мо. Встановлення результатів голосування по кожній скриньці окремо не проводить-
ся. При підрахунку бюлетенів для голосування визначений комісією з всеукраїнсько-
го референдуму член комісії рахує бюлетені вголос. Інші члени комісії спостерігають 
за підрахунком. При підрахунку бюлетенів забороняється поділ комісії на кілька груп, 
кожна з яких підраховує частину бюлетенів.

20. Усі виявлені у виборчих скриньках предмети, що не є бюлетенями для голо-
сування встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. До предме-
тів відносять і контрольні листи. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет бюлетенем 
для голосування, дільнична комісія з всеукраїнського референдуму вирішує це пи-
тання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право особисто огля-
нути предмет. На час огляду підрахунок бюлетенів припиняється. Предмети, що не є 
бюлетенями для голосування, запаковуються.

Пакет з документами всеукраїнського референдуму заклеюється, на пакеті зазна-
чаються вид запакованих документів, номер територіального округу з всеукраїнсько-
го референдуму або позначення закордонного округу з всеукраїнського референду-
му, номер дільниці з всеукраїнського референдуму, дата і час пакування, ставлять-
ся підписи усіх присутніх членів дільничної комісії з всеукраїнського референдуму та 
печатка дільничної комісії. На пакеті робиться напис «Предмети».

21. Якщо при відкритті переносної виборчої скриньки у ній виявиться більше бю-
летенів для голосування, ніж зазначено в контрольному листі у цій виборчій скринь-
ці, дільнична комісія з всеукраїнського референдуму складає акт про таку невідпо-
відність за формою та в порядку, встановленими Центральною виборчою комісією, 
в якому зазначає кількість бюлетенів для голосування, що містяться у такій виборчій 
скриньці, та прізвища членів дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, під-
писи яких стоять на контрольних талонах бюлетенів.

22. При складанні акта, зазначеного у частині двадцять першій цієї статті, дільнич-
на комісія з всеукраїнського референдуму перевіряє, чи бюлетені для голосування, 
виявлені у переносній скриньці, мають номери відповідного територіального округу з 
всеукраїнського референдуму та відповідної дільниці з всеукраїнського референду-
му, відбиток печатки відповідної дільничної комісії з всеукраїнського референдуму. 
Бюлетені з неналежними ознаками не підлягають врахуванню при встановленні під 
час підрахунку голосів загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, 
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та при підрахунку голосів виборців. Якщо після відокремлення бюлетенів з неналеж-
ними ознаками від бюлетенів для голосування, що підлягають врахуванню, невідпо-
відність, зазначена у частині двадцять першій цієї статті, усунута, всі бюлетені з на-
лежними ознаками підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості ви-
борців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців на дільни-
ці з всеукраїнського референдуму. Якщо бюлетенів з неналежними ознаками не ви-
явлено або їх відокремлення від бюлетенів для голосування, що підлягають враху-
ванню, не усуває невідповідність, зазначену у частині двадцять першій цієї статті, всі 
бюлетені для голосування з переносної виборчої скриньки не підлягають врахуван-
ню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та 
при підрахунку голосів виборців.

23. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа (у переносній ви-
борчій скриньці — контрольних листів) дільнична комісія з всеукраїнського рефе-
рендуму складає за формою і в порядку, встановленими Центральною виборчою ко-
місією, акт про відсутність у виборчій скриньці контрольного листа (контрольних 
листів), в якому (яких) зазначає кількість бюлетенів, що містяться у цій виборчій 
скриньці. Такі бюлетені не підлягають врахуванню при встановленні загальної кіль-
кості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

24. У разі виникнення у членів комісії сумнівів щодо достовірності контрольно-
го листа та в інших сумнівних ситуаціях у випадках, зазначених у частинах двадцять 
першій і двадцять третій цієї статті, дільнична комісія з всеукраїнського референду-
му приймає шляхом голосування рішення про визнання бюлетенів для голосування, 
що містяться у виборчій скриньці, такими, що не підлягають врахуванню при вста-
новленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підра-
хунку голосів виборців. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у 
протоколі засідання комісії.

25. Виявлені у виборчих скриньках бюлетені для голосування, на яких зазначе-
ні номери територіального округу та/або дільниці з всеукраїнського референдуму не 
відповідають номерам дільниці з всеукраїнського референдуму, на якій проводить-
ся підрахунок голосів, та/або відповідного територіального округу з всеукраїнсько-
го референдуму, а також бюлетені, на яких відсутній відтиск печатки такої дільнич-
ної комісії з всеукраїнського референдуму або наявний відтиск печатки іншої комі-
сії чи будь-якої іншої печатки, вважаються такими, що не підлягають врахуванню при 
встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при під-
рахунку голосів виборців.

26. Після підрахунку кількості бюлетенів в останній скриньці загальна кількість 
бюлетенів у скриньках підсумовується, крім бюлетенів, що не підлягають врахуван-
ню.

Зазначена кількість оголошується головою дільничної комісії з всеукраїнського 
референдуму і заноситься секретарем дільничної комісії до протоколу дільничної 
комісії про підрахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму.

27. Бюлетені, що відповідно до положень цієї статті не підлягають врахуванню при 
встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при під-
рахунку голосів виборців, запаковуються. Пакет з документами всеукраїнського ре-
ферендуму заклеюється, на пакеті зазначаються вид запакованих документів, номер 
територіального округу з всеукраїнського референдуму або позначення закордонно-
го округу з всеукраїнського референдуму, номер дільниці з всеукраїнського рефе-
рендуму, дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної 
комісії з всеукраїнського референдуму та печатка дільничної комісії. На пакеті ро-
биться напис «Бюлетені, що не підлягають врахуванню».

28. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму і позачергових, 
перших, проміжних або повторних місцевих виборів спочатку підраховуються голоси 
виборців, які проголосували на всеукраїнському референдумі.

Під час підрахунку голосів виборців, які проголосували на всеукраїнському рефе-
рендумі, бюлетені з місцевих виборів складаються у виборчі скриньки, які постійно 
перебувають у полі зору членів дільничної комісії.

29. Бюлетені для голосування, що підлягають врахуванню, розкладаються на міс-
ця, позначені табличками, що містять з обох боків написи «так», «ні» та «недійсні». 
При розкладанні бюлетенів визначений дільничною комісією з всеукраїнського ре-
ферендуму член комісії показує кожний бюлетень усім членам дільничної комісії з 
всеукраїнського референдуму, оголошуючи результат волевиявлення виборця.

30. Недійсним вважається бюлетень:
1) на якому відсутня печатка відповідної дільничної комісії з всеукраїнського ре-

ферендуму;
2) якщо в бюлетені зроблено більш як одну позначку у відповідних квадратах;
3) якщо в бюлетені не поставлено жодної позначки;
4) якщо не відокремлено контрольний талон бюлетеня;
5) якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця.
31. При підрахунку бюлетенів для голосування визначений комісією з всеукраїн-

ського референдуму член комісії рахує бюлетені вголос. Інші члени комісії спосте-
рігають за підрахунком.

При підрахунку бюлетенів забороняється поділ комісії на кілька груп, кожна з 
яких підраховує частину бюлетенів. У разі виникнення у членів комісії сумнівів щодо 
змісту бюлетеня комісія з всеукраїнського референдуму вирішує зазначене питан-
ня шляхом голосування. Перед голосуванням кожен член комісії має право особис-
то оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня та голосування підрахунок інших бю-
летенів припиняється. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у 
протоколі засідання дільничної комісії з всеукраїнського референдуму.

32. Недійсні бюлетені підраховуються окремо. Їх кількість оголошується головою 
дільничної комісії з всеукраїнського референдуму і заноситься секретарем дільнич-
ної комісії до протоколу дільничної комісії про підрахунок голосів виборців на діль-
ниці з всеукраїнського референдуму.

Недійсні бюлетені запаковуються. Пакет з документами всеукраїнського рефе-
рендуму заклеюється, на пакеті зазначаються вид запакованих документів, номер те-
риторіального округу з всеукраїнського референдуму або позначення закордонного 
округу з всеукраїнського референдуму, номер дільниці з всеукраїнського референ-
думу, дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної комі-
сії з всеукраїнського референдуму та печатка дільничної комісії. На пакеті робиться 
напис «Недійсні бюлетені».

33. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму підраховує кількість голо-
сів виборців, поданих на підтримку питання всеукраїнського референдуму, а також 
кількість голосів виборців, які подали голоси проти питання всеукраїнського рефе-
рендуму.

Під час підрахунку голосів кожен член дільничної комісії з всеукраїнського рефе-
рендуму має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. Результати під-
рахунку голосів виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму оголошують-
ся головою дільничної комісії і заносяться секретарем дільничної комісії до прото-
колу про підрахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму.

34. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму під час підрахунку голосів 
виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму зобов’язана перевірити, чи до-
рівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на дільниці, сумі кількості 
недійсних бюлетенів, бюлетенів з голосами виборців, поданими на підтримку питан-
ня всеукраїнського референдуму, та бюлетенів з голосами виборців, поданими проти 
питання всеукраїнського референдуму. У разі невідповідності таких даних дільнична 
комісія з всеукраїнського референдуму може повторно перерахувати бюлетені. При 
підтвердженні зазначеної невідповідності дільнична комісія з всеукраїнського рефе-
рендуму складає акт із зазначенням встановленої її рішенням причини такої невідпо-
відності за формою та в порядку, встановленими Центральною виборчою комісією.

35. Бюлетені з голосами виборців, поданими на підтримку питання всеукраїнсько-
го референдуму, та бюлетені з голосами виборців, поданими проти питання всеукра-
їнського референдуму, запаковуються окремо. Пакет з документами всеукраїнсько-
го референдуму заклеюється, на пакеті зазначаються вид запакованих документів, 
номер територіального округу з всеукраїнського референдуму або позначення за-
кордонного округу з всеукраїнського референдуму, номер дільниці з всеукраїнсько-
го референдуму, дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів діль-
ничної комісії з всеукраїнського референдуму та печатка дільничної комісії. На паке-
тах робиться відповідний напис «Так» або «Ні».

36. Запакування документів всеукраїнського референдуму у випадках, передба-
чених цим Законом, здійснюється таким чином, щоб без пошкодження відтиску пе-
чатки та самого пакета неможливо було вийняти з пакета або покласти в нього бю-
летень для голосування чи інший документ.

Стаття 109. Протокол дільничної комісії з всеукраїнського референдуму про під-
рахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму

1. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму на своєму засіданні складає 
протокол про підрахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського референду-
му. Форма бланка протоколу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму про 
підрахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму затверджу-
ється Центральною виборчою комісією не пізніш як за 30 днів до дня голосування.

2. До протоколу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму про підраху-
нок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму прописом та циф-
рами заносяться:

1) кількість бюлетенів для голосування, одержаних дільничною комісією з все-
українського референдуму або виготовлених нею з дозволу Центральної виборчої 
комісії;

2) кількість невикористаних бюлетенів для голосування;
3) кількість виборців, внесених до списку виборців на дільниці з всеукраїнського 

референдуму (на момент закінчення голосування);
4) кількість виборців, внесених на дільниці з всеукраїнського референдуму до ви-

тягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування;
5) кількість виборців, які отримали бюлетені для голосування у приміщенні для 

голосування;
6) кількість виборців, які отримали бюлетені для голосування за місцем перебу-

вання;

7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
8) кількість бюлетенів для голосування, що не підлягають врахуванню;
9) кількість бюлетенів для голосування, визнаних недійсними;
10) кількість голосів виборців, поданих на підтримку питання всеукраїнського ре-

ферендуму;
11) кількість голосів виборців, поданих проти питання всеукраїнського референ-

думу.
3. Протокол про підрахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського рефе-

рендуму складається дільничною комісією з всеукраїнського референдуму у кіль-
кості примірників, на чотири більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу діль-
ничної комісії з всеукраїнського референдуму. Примірники зазначеного протоколу 
нумеруються і мають однакову юридичну силу.

4. У протоколі про підрахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського ре-
ферендуму зазначаються дата і час (година та хвилини) його підписання членами 
дільничної комісії з всеукраїнського референдуму. Кожен примірник протоколу під-
писується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної 
комісії з всеукраїнського референдуму, які присутні на засіданні комісії. У разі не-
згоди з діями комісії чи результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоко-
лі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою «З окремою думкою». Пись-
мовий виклад окремої думки додається до протоколу про підрахунок голосів вибор-
ців на дільниці з всеукраїнського референдуму. Зазначений протокол підписується 
та засвідчується печаткою дільничної комісії з всеукраїнського референдуму лише 
після його остаточного заповнення.

Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не 
має правових наслідків для дійсності протоколу. У разі відсутності підпису члена 
дільничної комісії з всеукраїнського референдуму у протоколі про підрахунок голо-
сів виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму навпроти його прізвища за-
значається причина відсутності підпису.

5. Перший і другий примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на 
дільниці з всеукраїнського референдуму мають право підписати уповноважені осо-
би суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму, офіційні спостерігачі, присутні 
на засіданні дільничної комісії з всеукраїнського референдуму при підрахунку го-
лосів виборців.

6. Забороняються заповнення протоколу про підрахунок голосів виборців на діль-
ниці з всеукраїнського референдуму олівцем, а також внесення до протоколу будь-
яких виправлень.

7. Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на дільни-
ці з всеукраїнського референдуму, але до відправлення зазначеного протоколу ра-
зом із документацією всеукраїнського референдуму до Центральної виборчої комісії, 
окружної комісії з всеукраїнського референдуму дільнична комісія з всеукраїнсько-
го референдуму виявила в ньому неточності (описку чи помилку в цифрах), вона на 
тому самому засіданні розглядає питання щодо внесення змін до встановлених ре-
зультатів голосування виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму шляхом 
складення нового протоколу про підрахунок голосів виборців на дільниці з всеукра-
їнського референдуму з усуненням неточностей, на якому робиться позначка «Уточ-
нений». При цьому перерахунок бюлетенів для голосування не проводиться. Прото-
кол з позначкою «Уточнений» складається у кількості примірників, зазначеній у час-
тині третій цієї статті, та підписується у порядку, встановленому частиною четвертою 
цієї статті. Про складення протоколу з позначкою «Уточнений» зазначається у прото-
колі засідання дільничної комісії з всеукраїнського референдуму.

8. Відомості протоколу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму про під-
рахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму формуються і 
передаються (за наявності технічної можливості) до Центральної виборчої комісії за-
собами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи в порядку, вста-
новленому Центральною виборчою комісією.

9. Перший і другий примірники протоколу дільничної комісії з всеукраїнського 
референдуму про підрахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського рефе-
рендуму, а за наявності — і відповідні примірники протоколу з позначкою «Уточне-
ний» запаковуються до пакета із спеціальною системою захисту. Пакет з докумен-
тами всеукраїнського референдуму заклеюється, на пакеті зазначаються вид запа-
кованих документів, номер територіального округу з всеукраїнського референдуму 
або позначення закордонного округу з всеукраїнського референдуму, номер діль-
ниці з всеукраїнського референдуму, дата і час пакування, ставляться підписи усіх 
присутніх членів дільничної комісії з всеукраїнського референдуму та печатка діль-
ничної комісії. На пакеті робиться напис «Протокол про підрахунок голосів». Третій 
примірник протоколу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму про підраху-
нок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму та відповідний при-
мірник протоколу з позначкою «Уточнений» (за наявності) зберігаються у секрета-
ря дільничної комісії з всеукраїнського референдуму. Четвертий примірник зазначе-
ного протоколу невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщен-
ні дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, а решта по одному примірни-
ку протоколу видаються членам дільничної комісії з всеукраїнського референдуму.

10. Уповноваженим особам суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму, офі-
ційним спостерігачам, присутнім при підрахунку голосів виборців на дільниці з все-
українського референдуму, на їхнє прохання невідкладно видаються копії протоко-
лу про підрахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму, у то-
му числі з позначкою «Уточнений», засвідчені головою і секретарем дільничної ко-
місії з всеукраїнського референдуму та скріплені печаткою дільничної комісії, з роз-
рахунку не більш як по одній копії кожного протоколу для кожного суб’єкта процесу 
всеукраїнського референдуму.

11. Про видачу копій протоколу про підрахунок голосів виборців на дільниці з все-
українського референдуму складається акт за формою, встановленою Центральною 
виборчою комісією. В акті зазначаються список осіб, які одержали копії відповідно-
го протоколу, номер примірника, дата і час одержання копій та проставляються під-
писи зазначених осіб. Акт підписується головою та секретарем дільничної комісії з 
всеукраїнського референдуму і скріплюється печаткою дільничної комісії. Акт запа-
ковується у пакет разом з першим і другим примірниками протоколу дільничної ко-
місії з всеукраїнського референдуму про підрахунок голосів виборців на дільниці з 
всеукраїнського референдуму.

12. Пакети з протоколами дільничної комісії з всеукраїнського референдуму про 
підрахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму, бюлетеня-
ми для голосування, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а та-
кож окремими думками членів дільничної комісії, викладеними у письмовій формі 
(за наявності), актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими комісією, не-
відкладно після закінчення засідання дільничної комісії доставляються до окружної 
комісії з всеукраїнського референдуму у порядку, визначеному частиною першою 
статті 111 цього Закону.

Стаття 110. Визнання дільничною комісією з всеукраїнського референдуму голо-
сування на дільниці з всеукраїнського референдуму недійсним

1. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму може визнати голосування 
на дільниці з всеукраїнського референдуму недійсним у разі встановлення нею пору-
шень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити резуль-
тати волевиявлення виборців, за таких обставин:

1) виявлення незаконного голосування (опускання бюлетеня для голосування до 
виборчої скриньки за виборців іншою особою, крім випадків, передбачених цим За-
коном; голосування особами, які не мають права голосу; голосування особами, які 
не включені до списку виборців на зазначеній дільниці з всеукраїнського референду-
му або включені до нього безпідставно; голосування виборців більше ніж один раз) 
у кількості, що перевищує 5 відсотків кількості виборців, які отримали бюлетені для 
голосування на дільниці з всеукраїнського референдуму;

2) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює 
встановлення змісту бюлетенів для голосування, якщо кількість таких бюлетенів пе-
ревищує 10 відсотків кількості виборців, які отримали бюлетені для голосування на 
дільниці з всеукраїнського референдуму;

3) виявлення у виборчих скриньках бюлетенів для голосування у кількості, що пе-
ревищує більш як на 10 відсотків кількість виборців, які отримали бюлетені на діль-
ниці з всеукраїнського референдуму.

2. У разі виявлення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, у кожно-
му випадку дільнична комісія з всеукраїнського референдуму складає акт за фор-
мою та в порядку, встановленими Центральною виборчою комісією. Такий акт (акти) 
є підставою для розгляду дільничною комісією з всеукраїнського референдуму пи-
тання про визнання недійсним голосування на зазначеній дільниці з всеукраїнсько-
го референдуму.

3. У разі прийняття дільничною комісією з всеукраїнського референдуму рішен-
ня про визнання голосування на дільниці з всеукраїнського референдуму недійсним 
протокол дільничної комісії з всеукраїнського референдуму про підрахунок голосів 
виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму повинен містити лише відомос-
ті, зазначені у пунктах 1-6 частини другої статті 109 цього Закону. На місці інших ві-
домостей ставиться прочерк. Протокол про підрахунок голосів виборців на дільни-
ці з всеукраїнського референдуму складається дільничною комісією у порядку, вста-
новленому статтею 109 цього Закону.

4. У разі прийняття рішення про визнання голосування на дільниці з всеукраїн-
ського референдуму недійсним усі бюлетені для голосування, виявлені у виборчих 
скриньках, запаковуються. Пакет з документами всеукраїнського референдуму за-
клеюється, на пакеті зазначаються вид запакованих документів, номер територіаль-
ного округу з всеукраїнського референдуму або позначення закордонного округу з 
всеукраїнського референдуму, номер дільниці з всеукраїнського референдуму, да-
та і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної комісії з все-
українського референдуму та печатка дільничної комісії. На пакеті робиться напис 
«Бюлетені для голосування».

5. Рішення дільничної комісії з всеукраїнського референдуму про визнання голо-
сування на дільниці референдуму недійсним та акт (акти), на підставі якого (яких) 
прийнято таке рішення, додаються до відповідного протоколу про підрахунок голо-

сів виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму, запаковуються та транспор-
туються до окружної комісії з всеукраїнського референдуму або Центральної вибор-
чої комісії (щодо закордонного округу референдуму) в порядку, встановленому цим 
Законом.

Стаття 111. Порядок транспортування і передачі документів всеукраїнського ре-
ферендуму до окружної комісії з всеукраїнського референдуму

1. Транспортування документів, зазначених у частині дванадцятій статті 109 цьо-
го Закону, здійснюється головою або заступником голови дільничної комісії з всеу-
країнського референдуму та іншими двома членами зазначеної комісії (представни-
ками як прихильників, так і опонентів питання референдуму) під охороною у супро-
воді поліцейських, а в разі необхідності, за зверненням Центральної виборчої комісії, 
— співробітників Служби безпеки України. Інші члени дільничної комісії з всеукра-
їнського референдуму, уповноважені особи суб’єктів процесу всеукраїнського ре-
ферендуму, офіційні спостерігачі за бажанням також можуть супроводжувати тран-
спортування таких документів. Супроводження таких документів іншими особами за-
бороняється. Під час транспортування документів забороняється розпечатувати па-
кети з бюлетенями та іншою документацією.

2. Секретар дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, інші члени комі-
сії, які не супроводжують транспортування документів до окружної комісії з всеу-
країнського референдуму, залишаються у приміщенні дільничної комісії з всеукраїн-
ського референдуму до отримання повідомлення про прийняття протоколів про під-
рахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму окружною ко-
місією з всеукраїнського референдуму. Під час транспортування документації печат-
ка дільничної комісії з всеукраїнського референдуму та бланки протоколів про під-
рахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму, не використа-
ні для складання протоколу з позначкою «Уточнений» до відправлення зазначених 
протоколів разом із документацією до окружної комісії з всеукраїнського референ-
думу, зберігаються у сейфі (металевій шафі) у приміщенні дільничної комісії з всеу-
країнського референдуму.

3. Протокол про підрахунок голосів виборців на дільниці та інші документи діль-
ничної комісії з всеукраїнського референдуму передаються відповідній окружній ко-
місії з всеукраїнського референдуму на її засіданні.

4. Зміст протоколу про підрахунок голосів виборців на спеціальній дільниці з все-
українського референдуму, утвореній на судні, що перебуває в день голосування у 
плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, після його 
підписання членами дільничної комісії з всеукраїнського референдуму невідкладно 
передається дільничною комісією з всеукраїнського референдуму за допомогою тех-
нічних засобів зв’язку до відповідної окружної комісії з всеукраїнського референду-
му з обов’язковою наступною передачею до неї першого і другого примірників про-
токолу про підрахунок голосів виборців на дільниці, інших документів, передбачених 
частиною дванадцятою статті 109 цього Закону.

5. Зміст протоколу про підрахунок голосів виборців на закордонній дільниці з все-
українського референдуму після його підписання членами дільничної комісії з всеу-
країнського референдуму невідкладно передається дільничною комісією з всеукра-
їнського референдуму за допомогою технічних засобів зв’язку до Центральної ви-
борчої комісії з обов’язковою наступною передачею до неї першого і другого примір-
ників протоколу про підрахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського ре-
ферендуму через відповідні центральні органи виконавчої влади в порядку, встанов-
леному Центральною виборчою комісією. До протоколів додаються інші документи, 
передбачені частиною дванадцятою статті 109 цього Закону.

Стаття 112. Порядок прийняття та розгляду документів дільничних комісій з всеу-
країнського референдуму окружною комісією з всеукраїнського референдуму

1. З моменту закінчення голосування окружна комісія з всеукраїнського референ-
думу розпочинає засідання, що продовжується безперервно до встановлення під-
сумків голосування у територіальному окрузі з всеукраїнського референдуму. На 
цей час члени окружної комісії з всеукраїнського референдуму не можуть залуча-
тися до виконання інших функцій, крім участі у засіданні комісії з всеукраїнсько-
го референдуму.

2. Засідання окружної комісії з всеукраїнського референдуму оформляється про-
токолом безперервного засідання, що підписується головою або головуючим на засі-
данні, а також секретарем комісії або членом комісії, який виконував на зазначеному 
засіданні обов’язки секретаря. До протоколу додаються окремі думки членів окруж-
ної комісії, які брали участь у засіданні і не згодні з рішенням, прийнятим окружною 
комісією з всеукраїнського референдуму (за наявності).

3. На засіданні окружної комісії з всеукраїнського референдуму голова окруж-
ної комісії з всеукраїнського референдуму приймає запечатані пакети з протоколами 
дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, розпечатує їх та оголошує зміст 
протоколів дільничних комісій з всеукраїнського референдуму про підрахунок голо-
сів виборців на відповідних дільницях з всеукраїнського референдуму, а також при-
ймає запечатані пакети з іншими документами всеукраїнського референдуму, перед-
баченими частиною дванадцятою статті 109 цього Закону. Час прийняття окружною 
комісією з всеукраїнського референдуму протоколу дільничної комісії з всеукраїн-
ського референдуму про підрахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського 
референдуму, перелік прийнятих документів всеукраїнського референдуму і занесе-
ні до протоколу про підрахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського рефе-
рендуму відомості, оголошені головою окружної комісії з всеукраїнського референ-
думу, фіксуються у протоколі засідання окружної комісії.

4. При прийнятті документів дільничної комісії окружна комісія з всеукраїнського 
референдуму перевіряє комплектність документів та цілісність упаковки усіх пакетів 
з документами всеукраїнського референдуму. При цьому кожний член окружної ко-
місії має право оглянути кожний пакет з документами. У разі повної комплектності 
документів всеукраїнського референдуму та цілісності упаковки усіх пакетів відкри-
вається пакет з протоколом про підрахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїн-
ського референдуму та оголошуються відомості, зазначені у ньому.

За результатами розгляду документів дільничної комісії з всеукраїнського рефе-
рендуму та скарг про порушення вимог цього Закону під час проведення голосуван-
ня та підрахунку голосів виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму, а та-
кож під час транспортування до окружної комісії з всеукраїнського референдуму до-
кументів всеукраїнського референдуму, що надійшли до окружної комісії з всеукра-
їнського референдуму на момент прийняття документів дільничної комісії, окружна 
комісія з всеукраїнського референдуму приймає одне з таких рішень:

1) прийняти документи всеукраїнського референдуму від дільничної комісії з все-
українського референдуму та врахувати відомості протоколу про підрахунок голосів 
виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму при встановленні підсумків го-
лосування в межах територіального округу з всеукраїнського референдуму;

2) відмовити у прийнятті протоколу про підрахунок голосів виборців на дільниці з 
всеукраїнського референдуму від дільничної комісії з всеукраїнського референдуму 
та зобов’язати дільничну комісію виправити виявлені недоліки;

3) провести повторний підрахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнсько-
го референдуму.

5. Рішення, передбачене частиною четвертою цієї статті, приймається шляхом го-
лосування усіх присутніх на засіданні членів окружної комісії з всеукраїнського ре-
ферендуму більшістю голосів і фіксується у протоколі засідання окружної комісії. 
Рішення, передбачені пунктами 2 чи 3 частини четвертої цієї статті, оформлюються 
у вигляді постанови окружної комісії з всеукраїнського референдуму та невідкладно 
вивішуються для загального ознайомлення і транспортуються до Центральної вибор-
чої комісії разом з іншою документацією референдуму.

6. Протокол дільничної комісії з всеукраїнського референдуму про підрахунок го-
лосів виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму розглядається окружною 
комісією з всеукраїнського референдуму після його оголошення. У разі виявлення 
у протоколі дільничної комісії з всеукраїнського референдуму про підрахунок голо-
сів виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму виправлень, помилок, не-
точностей окружна комісія з всеукраїнського референдуму своїм рішенням може 
зобов’язати дільничну комісію внести зміни до протоколу про підрахунок голосів ви-
борців на дільниці з всеукраїнського референдуму відповідно до вимог частини сьо-
мої статті 109 цього Закону, про що зазначається у протоколі засідання окружної ко-
місії з всеукраїнського референдуму. Протягом часу розгляду зазначеного питання 
подані дільничною комісією з всеукраїнського референдуму до окружної комісії з 
всеукраїнського референдуму примірники протоколу про підрахунок голосів вибор-
ців на дільниці з всеукраїнського референдуму та додані до нього документи збері-
гаються в окружній комісії з всеукраїнського референдуму.

7. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму зобов’язана у строк, визна-
чений окружною комісією з всеукраїнського референдуму, розглянути питання щодо 
внесення змін до протоколу про підрахунок голосів виборців без перерахунку бюле-
тенів. Відповідний протокол з позначкою «Уточнений» транспортується до окружної 
комісії з всеукраїнського референдуму в порядку, встановленому статтею 111 цьо-
го Закону. Час прийняття окружною комісією з всеукраїнського референдуму прото-
колу дільничної комісії з позначкою «Уточнений» і внесені до нього відомості фіксу-
ються у протоколі засідання окружної комісії з всеукраїнського референдуму.

8. З моменту закінчення голосування та початку прийняття окружною комісією з 
всеукраїнського референдуму протоколів про підрахунок голосів на дільницях з все-
українського референдуму окружна комісія з всеукраїнського референдуму через 
автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему надає Центральній вибор-
чій комісії оперативну інформацію про підрахунок голосів на дільницях з всеукраїн-
ського референдуму (далі — інформація про підрахунок голосів).

9. Невідкладно після оголошення головою окружної комісії з всеукраїнського ре-
ферендуму (головуючим на засіданні комісії) змісту протоколу дільничної комісії з 
всеукраїнського референдуму голова (головуючий на засіданні) оголошує відомос-
ті протоколу та, за наявності, відповідних актів, передає системному адміністрато-
ру з метою внесення ним відповідних відомостей до бази даних автоматизованої ін-
формаційно-телекомунікаційної системи для перевірки їх повноти та коректності. Під 
час внесення таких відомостей системний адміністратор засобами автоматизованої 
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інформаційно-телекомунікаційної системи перевіряє правильність заповнення про-
токолу.

У приміщенні, в якому здійснюються внесення та перевірка відомостей прото-
колу, мають право перебувати системний адміністратор, оператори автоматизова-
ної інформаційно-телекомунікаційної системи, голова, заступник голови та секре-
тар окружної комісії з всеукраїнського референдуму (головуючий на засіданні), чле-
ни комісії, уповноважені особи суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму, офі-
ційні спостерігачі.

10. У разі правильності заповнення протоколу системний адміністратор повинен:
1) роздрукувати інформацію про підрахунок голосів щодо відповідної дільниці ре-

ферендуму, підписати та подати її для підпису голові, заступнику голови та секрета-
рю окружної комісії з всеукраїнського референдуму (головуючому на засіданні) та 
членам комісії. Інформація про підрахунок голосів невідкладно надається для озна-
йомлення членам відповідної дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, упо-
вноваженим особам, офіційним спостерігачам. Зазначена інформація зберігається в 
окружній комісії з всеукраїнського референдуму до припинення повноважень комі-
сії та передається ними до місцевих архівних установ разом з іншою документацією 
всеукраїнського референдуму;

2) засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи передати 
інформацію про підрахунок голосів до Центральної виборчої комісії.

11. У разі складання окружною комісією з всеукраїнського референдуму протоко-
лу про повторний підрахунок голосів на дільниці з всеукраїнського референдуму ві-
домості відповідного протоколу передаються до Центральної виборчої комісії в тако-
му самому порядку, що й інформація про підрахунок голосів.

12. Після передачі до Центральної виборчої комісії відомостей про підрахунок го-
лосів щодо усіх дільниць з всеукраїнського референдуму територіального округу за-
собами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи формуються і 
передаються до Центральної виборчої комісії відомості про підсумки голосування 
в територіальному окрузі.

Стаття 113. Повторний підрахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнсько-
го референдуму

1. За наявності скарг, підтверджених відповідно оформленими актами, складени-
ми уповноваженими особами суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму, офі-
ційними спостерігачами, виборцями, про порушення вимог цього Закону під час про-
ведення голосування та/або підрахунку голосів виборців на дільниці з всеукраїнсько-
го референдуму, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на 
зазначеній дільниці, а також за наявності акта або письмової скарги осіб, зазначе-
них у частині першій статті 111 цього Закону, про порушення вимог цього Закону під 
час транспортування до окружної комісії з всеукраїнського референдуму протоколів 
про підрахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму та ін-
ших документів окружна комісія з всеукраїнського референдуму може прийняти рі-
шення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на дільниці з всеу-
країнського референдуму.

2. У разі неможливості усунення неточностей у протоколі дільничної комісії з все-
українського референдуму без перерахунку бюлетенів, а також у разі наявності ознак 
розпечатування пакетів із запакованими документами дільничної комісії окружна ко-
місія з всеукраїнського референдуму зобов’язана прийняти рішення про повторний 
підрахунок голосів виборців на відповідній дільниці з всеукраїнського референдуму.

3. Протоколи про підрахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського ре-
ферендуму та запечатані пакети з іншими документами дільничної комісії з всеу-
країнського референдуму до проведення повторного підрахунку голосів виборців на 
дільниці окружною комісією з всеукраїнського референдуму зберігаються у примі-
щенні, в якому відбувається засідання окружної комісії.

4. Повторний підрахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського референ-
думу здійснюється окружною комісією з всеукраїнського референдуму після роз-
гляду і прийняття протоколів та інших документів від усіх дільничних комісій з все-
українського референдуму у порядку, встановленому статтею 108 цього Закону. У 
повторному підрахунку окружною комісією з всеукраїнського референдуму голосів 
виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму мають право брати участь усі 
члени такої дільничної комісії, а також можуть бути присутніми уповноважені особи 
суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму, офіційні спостерігачі.

5. Окружна комісія з всеукраїнського референдуму за результатами повторно-
го підрахунку голосів виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму складає 
протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній дільниці з всеу-
країнського референдуму за формою, встановленою Центральною виборчою комісі-
єю. Зазначений протокол повинен містити відомості, передбачені частиною другою 
статті 109 цього Закону.

6. Протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній дільниці 
з всеукраїнського референдуму складається окружною комісією з всеукраїнського 
референдуму у кількості примірників, на чотири більшій, ніж кількість осіб, які вхо-
дять до складу окружної комісії з всеукраїнського референдуму. Примірники прото-
колу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Усі примірники протоколу під-
писуються присутніми членами окружної комісії з всеукраїнського референдуму та 
членами дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, які брали участь у по-
вторному підрахунку голосів виборців на відповідній дільниці з всеукраїнського ре-
ферендуму, та засвідчуються печаткою окружної комісії з всеукраїнського референ-
думу. Відомості протоколу оголошуються у процесі його складання в порядку, пе-
редбаченому статтями 108-110 цього Закону. Перший та другий примірники кожно-
го протоколу мають право підписати уповноважені особи суб’єктів процесу всеукра-
їнського референдуму, офіційні спостерігачі, які були присутні при повторному під-
рахунку голосів виборців.

Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не 
мають правових наслідків для дійсності протоколу. У разі відсутності у протоколі 
підпису члена комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису.

7. Окружна комісія з всеукраїнського референдуму може прийняти рішення про 
визнання голосування на дільниці з всеукраїнського референдуму недійсним у ра-
зі виявлення при повторному підрахунку голосів виборців на відповідній дільниці з 
всеукраїнського референдуму обставин, зазначених у частині першій статті 110 цьо-
го Закону.

8. У разі визнання голосування на дільниці з всеукраїнського референдуму недій-
сним при повторному підрахунку голосів протокол окружної комісії з всеукраїнсько-
го референдуму про повторний підрахунок голосів виборців на зазначеній дільниці 
складається у порядку, встановленому частинами п’ятою і шостою цієї статті, та по-
винен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1-6 частини другої статті 109 цьо-
го Закону. На місці інших відомостей ставиться прочерк.

9. Перший примірник протоколу окружної комісії з всеукраїнського референду-
му про повторний підрахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського рефе-
рендуму разом з відповідним протоколом дільничної комісії з всеукраїнського рефе-
рендуму про підрахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського референду-
му, рішення окружної комісії з всеукраїнського референдуму про визнання голосу-
вання на дільниці з всеукраїнського референдуму недійсним додаються до прото-
колу окружної комісії з всеукраїнського референдуму про підсумки голосування у 
відповідному територіальному окрузі з всеукраїнського референдуму. Другий при-
мірник протоколу окружної комісії з всеукраїнського референдуму про повторний 
підрахунок голосів виборців на дільниці з всеукраїнського референдуму зберігаєть-
ся у секретаря окружної комісії, третій — передається відповідній дільничній комі-
сії з всеукраїнського референдуму, четвертий — невідкладно вивішується для за-
гального ознайомлення у приміщенні окружної комісії з всеукраїнського референ-
думу, а решта по одному примірнику видається членам окружної комісії з всеукра-
їнського референдуму.

Стаття 114. Встановлення підсумків голосування в межах територіального округу 
з всеукраїнського референдуму

1. Окружна комісія з всеукраїнського референдуму після прийняття і розгляду 
протоколів дільничних комісій з всеукраїнського референдуму про підрахунок голо-
сів виборців на дільницях з всеукраїнського референдуму, у тому числі з позначкою 
«Уточнений», на підставі протоколів дільничних комісій з всеукраїнського референ-
думу про підрахунок голосів виборців на дільницях з всеукраїнського референдуму 
та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних комісій з всеукраїнського ре-
ферендуму, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку зі спеціальних діль-
ниць з всеукраїнського референдуму, утворених на суднах, що перебувають у день 
голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції Украї-
ни, а в разі повторного підрахунку голосів виборців — також протоколів окружної ко-
місії з всеукраїнського референдуму про повторний підрахунок голосів виборців на 
відповідних дільницях з всеукраїнського референдуму встановлює:

1) кількість бюлетенів для голосування, одержаних окружною комісією з всеукра-
їнського референдуму;

2) кількість бюлетенів для голосування, погашених окружною комісією з всеукра-
їнського референдуму;

3) кількість бюлетенів для голосування, одержаних дільничними комісіями з все-
українського референдуму територіального округу з всеукраїнського референдуму 
та виготовлених ними з дозволу Центральної виборчої комісії;

4) кількість невикористаних бюлетенів для голосування, погашених дільнични-
ми комісіями з всеукраїнського референдуму територіального округу з всеукраїн-
ського референдуму;

5) кількість виборців, внесених до витягів зі списку виборців на дільницях з все-
українського референдуму територіального округу з всеукраїнського референдуму;

6) кількість виборців, які отримали бюлетені для голосування в територіальному 
окрузі з всеукраїнського референдуму у приміщенні для голосування;

7) кількість виборців, які отримали бюлетені для голосування в територіальному 
окрузі з всеукраїнського референдуму за місцем перебування;

8) загальну кількість виборців, внесених до списків виборців на дільницях з все-
українського референдуму територіального округу з всеукраїнського референдуму;

9) кількість виборців, які отримали бюлетені для голосування в межах територі-
ального округу з всеукраїнського референдуму;

10) кількість бюлетенів для голосування, що не підлягають врахуванню, виявле-
них на дільницях з всеукраїнського референдуму територіального округу з всеукра-
їнського референдуму;

11) загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах територі-
ального округу з всеукраїнського референдуму;

12) кількість бюлетенів для голосування, визнаних недійсними;
13) кількість голосів виборців, поданих на підтримку питання всеукраїнського ре-

ферендуму;
14) кількість голосів виборців, поданих проти питання всеукраїнського референ-

думу.
2. Відомості про підсумки голосування в межах територіального округу з всеукра-

їнського референдуму цифрами і прописом вносяться до протоколу окружної комі-
сії з всеукраїнського референдуму про підсумки голосування в межах територіаль-
ного округу. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, вносяться до прото-
колу цифрами щодо кожної дільниці з всеукраїнського референдуму, що входить 
до складу територіального округу з всеукраїнського референдуму, а також сумарно 
цифрами і прописом щодо територіального округу з всеукраїнського референдуму.

3. Протокол про підсумки голосування в межах територіального округу з всеукра-
їнського референдуму складається окружною комісією з всеукраїнського референ-
думу в кількості примірників, на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до скла-
ду окружної комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридич-
ну силу.

4. Забороняється заповнювати протокол про підсумки голосування в межах тери-
торіального округу з всеукраїнського референдуму олівцем, підписувати та засвід-
чувати його печаткою окружної комісії з всеукраїнського референдуму до остаточ-
ного заповнення протоколу.

5. Протокол про підсумки голосування в межах територіального округу з всеукра-
їнського референдуму підписується головою, заступником голови, секретарем та ін-
шими членами окружної комісії з всеукраїнського референдуму, присутніми на засі-
данні комісії, та засвідчується печаткою окружної комісії з всеукраїнського референ-
думу. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання члена-
ми окружної комісії з всеукраїнського референдуму. У разі незгоди із встановленими 
підсумками голосування, зафіксованими у протоколі окружної комісії з всеукраїн-
ського референдуму, член комісії підписує протокол із приміткою «З окремою дум-
кою». Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голо-
сування. Перший примірник протоколу мають право підписати уповноважені особи, 
офіційні спостерігачі, присутні при встановленні підсумків голосування в межах те-
риторіального округу з всеукраїнського референдуму.

Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами окружної 
комісії з всеукраїнського референдуму не має правових наслідків для дійсності про-
токолу. У разі відсутності у протоколі підпису члена комісії з всеукраїнського рефе-
рендуму навпроти його прізвища зазначається причина відсутності підпису.

6. Якщо після підписання протоколу про підсумки голосування в межах територі-
ального округу з всеукраїнського референдуму до відправки його до Центральної ви-
борчої комісії окружна комісія з всеукраїнського референдуму виявила в ньому не-
точності (описку чи помилку в цифрах), вона на тому самому засіданні розглядає пи-
тання про внесення змін до протоколу про підсумки голосування в межах територі-
ального округу з всеукраїнського референдуму шляхом складання нового протоко-
лу, на якому робиться позначка «Уточнений». Протокол з позначкою «Уточнений» 
виготовляється і підписується у порядку та в кількості примірників, встановлених ці-
єю статтею. Складання окружною комісією з всеукраїнського референдуму протоко-
лу з позначкою «Уточнений» на іншому засіданні комісії без доручення Центральної 
виборчої комісії не допускається.

7. Перший примірник протоколу окружної комісії з всеукраїнського референду-
му про підсумки голосування в межах територіального округу з всеукраїнського ре-
ферендуму та перший примірник протоколу з позначкою «Уточнений» (за наявнос-
ті) запаковуються до пакета зі спеціальною системою захисту. Пакет з документами 
всеукраїнського референдуму заклеюється, на пакеті зазначаються вид запакова-
них документів, номер територіального округу з всеукраїнського референдуму, дата 
і час пакування, ставляться підписи всіх присутніх членів окружної комісії з всеукра-
їнського референдуму та печатка окружної комісії. На пакеті робиться напис «Прото-
кол про підсумки голосування».

8. Перший примірник протоколу окружної комісії з всеукраїнського референдуму 
про підсумки голосування в межах територіального округу з всеукраїнського рефе-
рендуму, а в разі внесення змін до цього протоколу — протокол, у якому були допу-
щені неточності (описки чи помилки в цифрах), та протокол з позначкою «Уточне-
ний» разом з відповідними протоколами та актами дільничних комісій з всеукраїн-
ського референдуму, рішеннями, прийнятими на підставі зазначених актів, та, за на-
явності, протоколами окружної комісії з всеукраїнського референдуму про повтор-
ний підрахунок голосів виборців на відповідній дільниці з всеукраїнського референ-
думу, окремими думками членів окружної комісії з всеукраїнського референдуму, 
викладеними у письмовій формі, заявами і скаргами про порушення окружною ко-
місією з всеукраїнського референдуму порядку встановлення підсумків голосування 
в межах територіального округу з всеукраїнського референдуму та рішеннями, при-
йнятими окружною комісією з всеукраїнського референдуму за результатами їх роз-
гляду, окружна комісія з всеукраїнського референдуму транспортує до Центральної 
виборчої комісії. Другий примірник протоколу зберігається в окружній комісії з все-
українського референдуму, третій — невідкладно вивішується для загального озна-
йомлення у приміщенні окружної комісії, а решта по одному примірнику видається 
членам окружної комісії з всеукраїнського референдуму.

9. Транспортування документів всеукраїнського референдуму, зазначених у час-
тині восьмій цієї статті, здійснюється головою окружної комісії з всеукраїнського ре-
ферендуму або його заступником та двома членами цієї комісії, уповноваженими на 
це її рішенням, за умови, що вони є представниками прихильників та опонентів пи-
тання референдуму. За своїм бажанням інші члени відповідної комісії з всеукраїн-
ського референдуму, уповноважені особи суб’єктів процесу всеукраїнського рефе-
рендуму, офіційні спостерігачі можуть супроводжувати транспортування документів 
референдуму. Супроводження транспортування документів всеукраїнського рефе-
рендуму іншими особами забороняється.

10. Окружна комісія з всеукраїнського референдуму зобов’язана встановити під-
сумки голосування в межах територіального округу з всеукраїнського референдуму 
не пізніше ніж на п’ятий день після проведення голосування незалежно від кількості 
дільниць у відповідному окрузі, щодо яких прийнято рішення про визнання голосу-
вання на дільниці недійсним. Визнання голосування недійсним у межах територіаль-
ного округу з всеукраїнського референдуму забороняється. Протокол про підсум-
ки голосування у межах територіального округу з всеукраїнського референдуму ра-
зом із документами референдуму, зазначеними у частині восьмій цієї статті, не піз-
ніше наступного дня з дня підписання подаються до Центральної виборчої комісії.

11. Відомості про підсумки голосування в територіальному окрузі з всеукраїн-
ського референдуму формуються і передаються до Центральної виборчої комісії за-
собами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи лише після пере-
дачі до Центральної виборчої комісії відомостей про підрахунок голосів виборців що-
до всіх дільниць з всеукраїнського референдуму такого територіального округу за-
собами цієї системи.

12. У разі ненадходження до Центральної виборчої комісії протоколу окружної ко-
місії з всеукраїнського референдуму про підсумки голосування в межах територіаль-
ного округу з всеукраїнського референдуму у строки, визначені цим Законом, Цен-
тральна виборча комісія здійснює повноваження відповідної окружної комісії з всеу-
країнського референдуму щодо встановлення підсумків голосування в межах відпо-
відного територіального округу з всеукраїнського референдуму.

Стаття 115. Встановлення підсумків голосування в межах закордонного округу з 
всеукраїнського референдуму

1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні приймає, розглядає та оголо-
шує протоколи дільничних комісій з всеукраїнського референдуму про підсумки го-
лосування виборців на закордонних дільницях з всеукраїнського референдуму або 
повідомлення про зміст відповідних протоколів, передані засобами автоматизова-
ної інформаційно-телекомунікаційної системи відповідно до частини восьмої стат-
ті 109 цього Закону.

2. Центральна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних 
комісій закордонних дільниць з всеукраїнського референдуму про підрахунок голо-
сів виборців на дільницях з всеукраїнського референдуму на тому самому засідан-
ні на підставі протоколів дільничних комісій з всеукраїнського референдуму про під-
рахунок голосів виборців на дільницях з всеукраїнського референдуму та повідо-
млень про зміст таких протоколів дільничних комісій закордонних дільниць з всеу-
країнського референдуму, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку, вста-
новлює в межах закордонного округу з всеукраїнського референдуму відомості, пе-
редбачені частиною першою статті 114 цього Закону.

3. Відомості про підсумки голосування виборців у межах закордонного округу з 
всеукраїнського референдуму оголошуються на засіданні Центральної виборчої ко-
місії та вносяться цифрами і прописом до протоколу Центральної виборчої комісії 
про підсумки голосування в межах закордонного округу з всеукраїнського референ-
думу.

4. Протокол, зазначений у частині третій цієї статті, складається у порядку, перед-
баченому частинами першою — четвертою статті 114 цього Закону.

5. Протокол, зазначений у частині третій цієї статті, складається у двох примірни-
ках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими 
членами Центральної виборчої комісії, присутніми на засіданні, та засвідчується пе-
чаткою Центральної виборчої комісії.

У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання члена-
ми Центральної виборчої комісії. У разі незгоди із встановленими підсумками голо-
сування, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Централь-

ної виборчої комісії підписує протокол із приміткою «З окремою думкою». Письмо-
вий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування. Пер-
ший примірник протоколу мають право підписати представники суб’єктів процесу 
всеукраїнського референдуму в Центральній виборчій комісії, уповноважені особи 
суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму в загальнодержавному окрузі з все-
українського референдуму, присутні при встановленні підсумків голосування в меж-
ах закордонного округу з всеукраїнського референдуму.

Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами Централь-
ної виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу. У разі відсут-
ності у протоколі підпису члена комісії навпроти його прізвища зазначається причи-
на відсутності підпису.

6. Представнику суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму в Центральній 
виборчій комісії на його прохання невідкладно надається копія протоколу Централь-
ної виборчої комісії про підсумки голосування в межах закордонного округу з всеу-
країнського референдуму, у тому числі протоколу з позначкою «Уточнений». Зазна-
чена копія засвідчується на кожній сторінці Головою та секретарем Центральної ви-
борчої комісії і скріплюється печаткою Центральної виборчої комісії.

7. Центральна виборча комісія встановлює підсумки голосування в межах закор-
донного округу з всеукраїнського референдуму незалежно від кількості закордонних 
дільниць з всеукраїнського референдуму, на яких голосування визнано недійсним. 
Визнання голосування недійсним у межах закордонного округу з всеукраїнського ре-
ферендуму не допускається.

Стаття 116. Порядок електронного голосування на всеукраїнському референдумі 
та встановлення його результатів

1. В електронному голосуванні можуть взяти участь виборці, включені до списку 
виборців спеціальної дільниці з електронного голосування. Електронне голосування 
здійснюється засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи.

2. Про дату, час електронного голосування Центральна виборча комісія публікує 
повідомлення на своєму офіційному веб-сайті в автоматизованій інформаційно-те-
лекомунікаційній системі.

Дата і час електронного голосування мають збігатися з датою і часом голосуван-
ня бюлетенями у паперовому вигляді на звичайних та закордонних дільницях з все-
українського референдуму.

Разом з повідомленням публікується роз’яснення щодо порядку електронно-
го голосування. Також публікується інформація, яка забезпечує виборцю можли-
вість ознайомитися з питанням, що виноситься на всеукраїнський референдум, тек-
стом законопроекту, що пропонується затвердити на всеукраїнському референдумі, 
а в разі якщо на всеукраїнському референдумі пропонується визнати закон України 
(окремі його положення) таким, що втратив чинність, — текст такого закону Украї-
ни (його окремих положень).

3. Після завершення часу для електронного голосування дільнична комісія з елек-
тронного голосування на підставі даних автоматизованої інформаційно-телекомуні-
каційної системи на своєму засіданні встановлює такі відомості:

1) загальна кількість виборців, включених до списку виборців для електронно-
го голосування;

2) загальна кількість виборців, які взяли участь в електронному голосуванні;
3) кількість голосів виборців, поданих на підтримку питання всеукраїнського ре-

ферендуму;
4) кількість голосів виборців, поданих проти питання всеукраїнського референ-

думу.
4. Після встановлення відомостей, передбачених частиною третьою цієї статті, во-

ни оголошуються на засіданні дільничної комісії з електронного голосування та вно-
сяться цифрами і прописом до протоколу дільничної комісії з електронного голо-
сування про підсумки електронного голосування на всеукраїнському референдумі.

5. Протокол, зазначений у частині четвертій цієї статті, складається у двох при-
мірниках. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем та ін-
шими членами дільничної комісії з електронного голосування, присутніми на засі-
данні, та засвідчується печаткою. У протоколі зазначаються дата і час (година і хви-
лини) його підписання.

У разі незгоди із встановленими підсумками електронного голосування, зафік-
сованими у протоколі дільничної комісії з електронного голосування про підсумки 
електронного голосування на всеукраїнському референдумі, член дільничної комі-
сії з електронного голосування підписує протокол із приміткою «З окремою дум-
кою». Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голо-
сування. Перший примірник протоколу мають право підписати представник ініціатив-
ної групи у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи в загальнодержавно-
му окрузі з всеукраїнського референдуму, присутні при встановленні підсумків елек-
тронного голосування.

Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами дільничної 
комісії з електронного голосування не має правових наслідків для дійсності прото-
колу.

6. Якщо після підписання протоколу дільничної комісії з електронного голосуван-
ня про підсумки електронного голосування, але до встановлення результатів всеу-
країнського референдуму, дільнична комісія з електронного голосування виявила 
в ньому помилки (арифметичні неточності), вона на тому самому засіданні розгля-
дає питання про внесення змін до встановлених результатів голосування виборців 
шляхом складання нового протоколу про підсумки електронного голосування з усу-
ненням неточностей, на якому робиться позначка «Уточнений». Протокол з позна-
чкою «Уточнений» складається у кількості примірників, зазначеній у частині п’ятій 
цієї статті, та підписується у порядку, встановленому частиною п’ятою цієї статті. Про 
складання протоколу з позначкою «Уточнений» зазначається у протоколі засідання 
дільничної комісії з електронного голосування.

7. Представнику суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму в Центральній 
виборчій комісії на його прохання невідкладно надається копія протоколу (у тому 
числі з позначкою «Уточнений») дільничної комісії з електронного голосування про 
підсумки електронного голосування. Зазначені копії засвідчуються на кожній сторін-
ці головою та секретарем дільничної комісії з електронного голосування і скріплю-
ються печаткою.

Стаття 117. Встановлення результатів всеукраїнського референдуму
1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні не пізніш як на десятий день 

з дня голосування встановлює результати всеукраїнського референдуму та складає 
відповідний протокол на підставі:

1) протоколів окружних комісій з всеукраїнського референдуму про підсумки го-
лосування в межах відповідних територіальних округів з всеукраїнського референ-
думу (у тому числі з позначкою «Уточнений»);

2) протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у закордон-
ному окрузі з всеукраїнського референдуму;

3) даних про підсумки електронного голосування, затверджених Центральною ви-
борчою комісію.

2. До протоколу про результати всеукраїнського референдуму вносяться пропи-
сом та цифрами такі відомості:

1) кількість бюлетенів для голосування, виготовлених на замовлення Централь-
ної виборчої комісії;

2) кількість невикористаних бюлетенів для голосування, погашених Центральною 
виборчою комісією;

3) кількість бюлетенів для голосування, одержаних окружними комісіями з всеу-
країнського референдуму;

4) кількість невикористаних бюлетенів для голосування, погашених окружними 
комісіями з всеукраїнського референдуму;

5) кількість бюлетенів для голосування, отриманих дільничними комісіями з все-
українського референдуму та виготовлених ними з дозволу Центральної виборчої 
комісії;

6) кількість невикористаних бюлетенів для голосування, погашених дільничними 
комісіями з всеукраїнського референдуму;

7) кількість виборців, внесених до списків виборців;
8) кількість виборців, які отримали бюлетені у приміщенні для голосування;
9) кількість виборців, які отримали бюлетені для голосування за місцем перебу-

вання;
10) загальна кількість виборців, які отримали бюлетені для голосування;
11) кількість бюлетенів для голосування, визнаних недійсними;
12) кількість виборців, які взяли участь в електронному голосуванні;
13) загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
14) кількість бюлетенів для голосування, що не підлягають врахуванню;
15) кількість голосів виборців, поданих на підтримку питання всеукраїнського ре-

ферендуму;
16) кількість голосів виборців, поданих проти питання всеукраїнського референ-

думу.
3. У разі ненадходження до Центральної виборчої комісії у строки, передбачені 

цим Законом, протоколу окружної комісії з всеукраїнського референдуму про вста-
новлення підсумків голосування у територіальному окрузі з всеукраїнського рефе-
рендуму (у тому числі з позначкою «Уточнений») Центральна виборча комісія вста-
новлює результати всеукраїнського референдуму в зазначеному окрузі на підставі 
протоколів дільничних комісій з всеукраїнського референдуму та інших документів 
референдуму, які вона витребувала у відповідної окружної комісії з всеукраїнсько-
го референдуму та отримала від суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму.

4. Відомості про підсумки голосування цифрами і прописом вносяться до прото-
колу Центральної виборчої комісії про результати всеукраїнського референдуму. Ві-
домості, передбачені частиною другою цієї статті, вносяться цифрами щодо кожно-
го територіального (у тому числі закордонного) округу з всеукраїнського референ-
думу, а також сумарно цифрами і прописом щодо загальнодержавного округу з все-
українського референдуму.

5. Протокол Центральної виборчої комісії про результати всеукраїнського рефе-
рендуму складається у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступни-
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ками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, присут-
німи на засіданні Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час 
(година і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії. Зазначе-
ний протокол засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У разі незгоди з 
відомостями, зазначеними у протоколі, член Центральної виборчої комісії має пра-
во викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.

Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами Централь-
ної виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу. У разі від-
сутності у протоколі підпису члена комісії навпроти його прізвища зазначається при-
чина відсутності підпису.

Перший примірник протоколу мають право підписати представники суб’єктів 
процесу всеукраїнського референдуму в Центральній виборчій комісії, уповнова-
жені особи суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму в загальнодержавному 
окрузі з всеукраїнського референдуму, присутні при встановленні результатів всеу-
країнського референдуму.

6. Всеукраїнський референдум вважається таким, що відбувся, якщо участь у го-
лосуванні на референдумі взяли не менш як 50 відсотків виборців, включених до 
Державного реєстру виборців.

7. Закон, що передбачає внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України, 
або закон про ратифікацію міжнародного договору, що передбачає зміну території 
України, винесений на всеукраїнський референдум, вважається затвердженим, за-
конопроект про втрату чинності законом України або окремими його положеннями 
— прийнятим, а питання загальнодержавного значення, винесене на всеукраїнський 
референдум, — підтриманим, якщо за це проголосували більше половини виборців, 
які взяли участь у голосуванні.

8. У разі якщо кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на всеукраїнсько-
му референдумі, менша, ніж кількість виборців, передбачена частиною шостою ці-
єї статті, або якщо за відповідне питання, винесене на всеукраїнський референдум, 
який відбувся, проголосувало менше половини виборців, які взяли участь у голосу-
ванні, Центральна виборча комісія приймає рішення про визнання закону, який пе-
редбачає внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України, або закону про ра-
тифікацію міжнародного договору, що передбачає зміну території України, не за-
твердженим, законопроекту про втрату чинності законом України або окремими йо-
го положеннями — не прийнятим, а питання загальнодержавного значення, винесе-
не на всеукраїнський референдум, — не підтриманим.

Стаття 118. Офіційне оголошення результатів всеукраїнського референдуму
1. Якщо дії Центральної виборчої комісії щодо складання протоколу про резуль-

тати всеукраїнського референдуму не оскаржені до суду в порядку, встановленому 
Кодексом адміністративного судочинства України, Центральна виборча комісія не 
пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів всеукраїнського референду-
му офіційно оголошує результати всеукраїнського референдуму на своєму засіданні 
та своє рішення, прийняте відповідно до статті 117 цього Закону.

Стаття 119. Офіційне опублікування закону, затвердженого (прийнятого) на все-
українському референдумі

1. Затверджений (прийнятий) на всеукраїнському референдумі закон протягом 
п’яти днів після офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результа-
тів всеукраїнського референдуму офіційно оприлюднюється в порядку, встановле-
ному Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

2. Закон, затверджений (прийнятий) на всеукраїнському референдумі, датуєть-
ся днем проведення всеукраїнського референдуму із зазначенням про його затвер-
дження (прийняття) всеукраїнським референдумом.

Розділ XI 
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ

Стаття 120. Правові наслідки всеукраїнського референдуму щодо затверджен-
ня закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України та щодо змі-
ни території України

1. Затверджений на всеукраїнському референдумі закон України, що передбачає 
внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України, закон України про ратифі-
кацію міжнародного договору, що передбачає зміну території України, набирає чин-
ності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передба-
чено самим законом, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Стаття 121. Зберігання документації з всеукраїнського референдуму, іншої доку-
ментації комісій з всеукраїнського референдуму і матеріальних цінностей

1. Центральна виборча комісія, окружні комісії з всеукраїнського референдуму 
після офіційного оголошення результатів всеукраїнського референдуму або припи-
нення процесу всеукраїнського референдуму передають документацію з всеукраїн-
ського референдуму, іншу документацію комісій з всеукраїнського референдуму до 
відповідних центральної або місцевих архівних установ.

Документація з всеукраїнського референдуму, що не підлягає внесенню до На-
ціонального архівного фонду, передається комісіями з всеукраїнського референду-
му до місцевих архівних установ, утворених органами влади Автономної Республі-
ки Крим, місцевими органами виконавчої влади чи органами місцевого самовря-
дування відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архів-
ні установи».

2. Перелік документації з всеукраїнського референдуму, іншої документації ко-
місій з всеукраїнського референдуму, що підлягає зберіганню в державних та міс-
цевих архівних установах, і порядок її передачі до таких установ визначаються Цен-
тральною виборчою комісією за погодженням із центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи.

3. Місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим 
та органи місцевого самоврядування після припинення повноважень комісій з все-
українського референдуму, утворених на тимчасовій основі, зобов’язані забезпечи-
ти збереження виборчих скриньок, кабін для голосування, печаток, штампів зазна-
чених комісій, методичної літератури, що надавалися їм на період процесу всеукра-
їнського референдуму, інших матеріальних цінностей, необхідних для забезпечення 
процесу всеукраїнського референдуму.

У разі утворення регіональних та/або територіальних представництв Центральної 
виборчої комісії зазначені матеріальні цінності можуть бути передані їм на зберіган-
ня в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. Місцеві органи вико-
навчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого само-
врядування зобов’язані забезпечити відповідні представництва Центральної вибор-
чої комісії необхідними приміщеннями для зберігання матеріальних цінностей, а та-
кож виділити приміщення місцевим архівним установам для тимчасового зберіган-
ня документації з всеукраїнського референдуму.

4. Протоколи комісій з всеукраїнського референдуму про підрахунок голосів ви-
борців на дільницях, про підсумки голосування в територіальних округах, бюлетені 
для голосування, контрольні талони бюлетенів для голосування, списки виборців, 
акти, заяви, скарги про порушення вимог цього Закону під час проведення голосу-
вання і підрахунку голосів виборців, інші протоколи та рішення комісій з всеукраїн-
ського референдуму зберігаються у місцевих державних архівних установах протя-
гом п’яти років з дня офіційного оголошення результатів всеукраїнського референ-
думу або припинення процесу всеукраїнського референдуму, після чого знищують-
ся у встановленому порядку.

5. Державні, місцеві архівні установи забезпечують доступ до документації з все-
українського референдуму у порядку, встановленому законодавством.

Стаття 122. Правові наслідки всеукраїнського референдуму за народною ініці-
ативою

1. Прийнятий на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою закон 
України про визнання таким, що втратив чинність, закону України або окремих поло-
жень закону України набирає чинності через десять днів з дня його офіційного опри-
люднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його офі-
ційного опублікування.

2. Питання всеукраїнського референдуму про втрату чинності законом України 
або окремими його положеннями, не підтримане виборцями на всеукраїнському ре-
ферендумі за народною ініціативою, може бути повторно винесено на всеукраїн-
ський референдум за народною ініціативою не раніше як через рік з дня офіційно-
го оголошення результатів всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

3. Закон України або окремі його положення, що втратили чинність за резуль-
татами всеукраїнського референдуму, не можуть бути прийняті Верховною Радою 
України у тій самій редакції протягом трьох років з дня втрати ними чинності.

4. Питання загальнодержавного значення, підтримане за результатами всеукра-
їнського референдуму за народною ініціативою виборцями згідно з частиною сьо-
мою статті 117 цього Закону, є обов’язковим для виконання (реалізації) відповідни-
ми органами державної влади, їх посадовими особами.

Якщо для виконання (реалізації) рішення Українського народу про підтримку пи-
тання загальнодержавного значення на всеукраїнському референдумі за народ-
ною ініціативою необхідно прийняти закон, Кабінет Міністрів України протягом шес-
ти місяців з дня офіційного оголошення результатів всеукраїнського референдуму 
зобов’язаний подати до Верховної Ради України законопроект на виконання (реалі-
зацію) рішення Українського народу про підтримку такого питання, а Верховна Рада 
України — розглянути внесений законопроект.

Виборець має право оскаржити до суду бездіяльність Кабінету Міністрів Украї-
ни у формі невнесення до Верховної Ради України законопроекту на виконання (ре-
алізацію) рішення Українського народу про підтримку питання загальнодержавного 
значення на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою та бездіяльність 
Верховної Ради України у формі нерозгляду такого законопроекту у разі його вне-
сення Кабінетом Міністрів України.

Розділ XII 
ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ

Стаття 123. Загальні засади оскарження під час процесу референдуму

1. Рішення, дії чи бездіяльність, пов’язані з ініціюванням всеукраїнського рефе-
рендуму, процесом всеукраїнського референдуму, можуть бути оскаржені до відпо-
відної комісії з всеукраїнського референдуму або до суду.

2. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, пов’язаних із процесом всеукраїн-
ського референдуму, до суду, а також розгляд та вирішення справ судом здійсню-
ються у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, пов’язаних із процесом всеукраїн-
ського референдуму, до відповідної комісії з всеукраїнського референдуму, а також 
розгляд скарг та прийняття рішення комісією з всеукраїнського референдуму здій-
снюються у порядку, визначеному цим Законом.

4. Суди, комісії з всеукраїнського референдуму, органи Державного реєстру ви-
борців, органи правопорядку організовують свою роботу під час процесу всеукраїн-
ського референдуму, у тому числі у вихідні дні та в день голосування, таким чином, 
щоб забезпечити приймання та розгляд скарг (позовних заяв) і звернень комісій з 
всеукраїнського референдуму у строки та спосіб, встановлені законом.

5. Питання розгляду скарг комісіями з всеукраїнського референдуму, не врегу-
льовані цим Законом, визначаються Центральною виборчою комісією.

Стаття 124. Оскарження в судовому порядку
1. Рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністратив-
ного судочинства України.

2. До суду шляхом подання позовної заяви оскаржуються:
1) рішення, дії, бездіяльність Центральної виборчої комісії, члена Центральної ви-

борчої комісії, регіонального та територіального представництв Центральної вибор-
чої комісії;

2) рішення, дії, бездіяльність комісій з всеукраїнського референдуму, утворених 
відповідно до цього Закону;

3) рішення чи дії ініціативної групи, члена ініціативної групи;
4) рішення чи дії політичної партії, громадської організації, зареєстрованих як 

прихильник чи опонент питання всеукраїнського референдуму;
5) дії чи бездіяльність уповноважених осіб суб’єктів процесу всеукраїнського ре-

ферендуму;
6) дії чи бездіяльність офіційного спостерігача, визначеного пунктом 7 частини 

першої статті 24 цього Закону;
7) рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів влади Автоном-

ної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій, їх посадових та службових осіб;

8) рішення, дії чи бездіяльність засобів масової інформації, інформаційних 
агентств, їх власників, посадових і службових осіб, творчих працівників.

3. Суд, до якого подано позовну заяву, невідкладно повідомляє відповідну комі-
сію з всеукраїнського референдуму, комісію вищого рівня, Центральну виборчу ко-
місію, а щодо списків виборців — також орган ведення Державного реєстру вибор-
ців про надходження такої заяви, відкриття провадження чи відмову у відкритті про-
вадження у справі, а також про ухвалене судом рішення.

4. Якщо судом відкрито провадження за адміністративним позовом з того само-
го питання та з тих самих підстав, що подано скаргу до комісії з всеукраїнського ре-
ферендуму, комісія з всеукраїнського референдуму не пізніше наступного дня піс-
ля отримання повідомлення суду про відкриття провадження повертає таку скаргу 
суб’єкту звернення без розгляду із зазначенням підстав її повернення.

5. У разі скасування судом рішення відповідної комісії з всеукраїнського рефе-
рендуму, у тому числі про визнання голосування на дільниці з всеукраїнського ре-
ферендуму недійсним, встановлення підсумків голосування та результатів всеукра-
їнського референдуму, рішення із зазначеного питання приймає комісія, рішення 
якої скасовано, або комісія вищого рівня на підставі рішення суду. При цьому якщо 
рішення скасовано не з формальних підстав, комісія з всеукраїнського референду-
му не може прийняти рішення, яке по суті повторює скасоване рішення.

Стаття 125. Предмет та суб’єкт оскарження до комісії з всеукраїнського референ-
думу. Суб’єкт розгляду скарг

1. Суб’єктом звернення до комісії з всеукраїнського референдуму зі скаргою що-
до процесу всеукраїнського референдуму може бути:

1) виборець, права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у про-
цесі всеукраїнського референдуму порушено рішенням, дією чи бездіяльністю 
суб’єкта оскарження;

2) ініціативна група;
3) політична партія, зареєстрована як суб’єкт процесу всеукраїнського референ-

думу;
4) громадська організація, зареєстрована як суб’єкт процесу всеукраїнського ре-

ферендуму;
5) офіційний спостерігач, визначений пунктом 7 частини першої статті 24 цьо-

го Закону.
2. Виборець може оскаржити до відповідної комісії з всеукраїнського референ-

думу рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів оскарження, зазначених у цій статті, як-
що такі рішення, дії чи бездіяльність порушують особисто його права або охороню-
вані законом інтереси щодо участі у процесі всеукраїнського референдуму, у тому 
числі на участь у роботі комісії з всеукраїнського референдуму, на здійснення спо-
стереження, на присутність на засіданні комісії з всеукраїнського референдуму у ви-
значених цим Законом випадках, під час проведення голосування відповідно до цьо-
го Закону, незабезпечення передбачених законодавством умов для доступу вибор-
ців з інвалідністю до процесу всеукраїнського референдуму.

3. Скарга на дії чи бездіяльність члена дільничної комісії з всеукраїнського рефе-
рендуму під час проведення голосування може бути подана до відповідної дільнич-
ної комісії з всеукраїнського референдуму.

4. Скарга на рішення, дії чи бездіяльність дільничної комісії з всеукраїнського ре-
ферендуму, її членів може бути подана до окружної комісії з всеукраїнського рефе-
рендуму, що утворила відповідну дільничну комісію.

5. Скарга на рішення, дії чи бездіяльність окружної комісії з всеукраїнського ре-
ферендуму, її членів може бути подана до Центральної виборчої комісії.

Скарга на рішення, дії чи бездіяльність дільничної комісії з електронного голосу-
вання, її членів може бути подана до Центральної виборчої комісії.

Стаття 126. Особливості представництва суб’єктів процесу всеукраїнського рефе-
рендуму при оскарженні

1. Керівник політичної партії, громадської організації, що зареєстровані як при-
хильник чи опонент питання всеукраїнського референдуму, діє як представник від-
повідної партії, громадської організації при оскарженні порушень законодавства про 
всеукраїнський референдум до відповідної комісії з всеукраїнського референдуму 
без додаткового уповноваження.

2. Особа, яка відповідно до цього Закону зареєстрована уповноваженою особою 
ініціативної групи, політичної партії, громадської організації, зареєстрованих як при-
хильник чи опонент питання всеукраїнського референдуму, діє як представник від-
повідного суб’єкта при оскарженні порушень законодавства про всеукраїнський ре-
ферендум до відповідної комісії з всеукраїнського референдуму без додаткового 
уповноваження.

3. Документом, що підтверджує повноваження уповноважених осіб, зазначених у 
частині другій цієї статті, є відповідне посвідчення, видане Центральною виборчою 
комісією у встановленому цим Законом порядку.

Стаття 127. Строки оскарження до комісії з всеукраїнського референдуму
1. Скарга до комісії з всеукраїнського референдуму може бути подана суб’єктом 

звернення протягом трьох днів після прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяль-
ності суб’єктом оскарження, крім випадків, зазначених у частинах другій і третій ці-
єї статті.

2. Скарга щодо порушення, вчиненого до дня голосування, може бути подана у 
строк, встановлений частиною першою цієї статті, але не пізніше 22 години дня, що 
передує дню голосування.

3. Скарга щодо порушення, вчиненого в день голосування до закінчення голосу-
вання, може бути подана до відповідної дільничної комісії з всеукраїнського рефе-
рендуму не пізніше закінчення голосування. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяль-
ності дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, члена (членів) дільничної 
комісії, вчинених у день голосування, а також під час підрахунку голосів на дільни-
ці з всеукраїнського референдуму та/або під час транспортування документів, мо-
же бути подана до окружної комісії з всеукраїнського референдуму не пізніше дня, 
наступного за днем прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності, але не пізні-
ше часу прийняття відповідною комісією з всеукраїнського референдуму докумен-
тів дільничної комісії з всеукраїнського референдуму відповідно до цього Закону.

4. Днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бу-
ти вчинена, але не вчинена дія, передбачена законом.

5. Обчислення строку оскарження починається з дня, наступного за днем при-
йняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності, що оскаржуються.

6. Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги комісією 
з всеукраїнського референдуму.

7. Строк подання скарги подовженню або поновленню не підлягає, крім випадку 
повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше дня, наступного за 
днем її повернення суб’єктом розгляду скарги без розгляду відповідно до частини 
першої статті 129 цього Закону.

8. Зміна або уточнення вимог суб’єкта звернення із скаргою під час розгляду 
скарги комісією з всеукраїнського референдуму, зумовлені виявленням обставин, 
раніше не відомих суб’єкту звернення із скаргою, не вважається новою скаргою і не 
підлягає встановленим обмеженням строків.

Стаття 128. Форма та зміст скарги до комісії з всеукраїнського референдуму
1. Скарга до комісії з всеукраїнського референдуму подається у письмовій фор-

мі. Скарга повинна містити:
1) назву комісії з всеукраїнського референдуму, до якої вона подається;

2) прізвище, власне ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта звернення із скар-
гою, його місце проживання чи офіційну контактну адресу (юридичну або пошто-
ву адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

3) прізвище, власне ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта оскарження, йо-
го місце проживання чи офіційну контактну адресу (юридичну або поштову адресу), 
а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі відомі суб’єкту 
звернення;

4) суть порушеного питання;
5) виклад обставин і зазначення доказів, якими суб’єкт звернення із скаргою об-

ґрунтовує свої вимоги;
6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого ви-

магається від суб’єкта розгляду скарги;
7) перелік документів і матеріалів, що додаються;
8) підпис суб’єкта звернення із скаргою чи особи, яка його представляє відповід-

но до статті 126 цього Закону, із зазначенням дати підписання.
2. Виборець, оскаржуючи рішення, дію чи бездіяльність суб’єкта оскарження, по-

винен зазначити у своїй скарзі, яким чином таке рішення, дія чи бездіяльність пору-
шує його особисті права щодо участі у процесі всеукраїнського референдуму.

3. Скарга може містити перелік заінтересованих осіб, яких суб’єкт звернення із 
скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду скарги.

4. До скарги додаються її копії, докази, зазначені у скарзі, та копії усіх докумен-
тів, що приєднуються до неї, у кількості, що дорівнює кількості суб’єктів оскаржен-
ня та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі.

Стаття 129. Повернення скарги без розгляду
1. Скарга, оформлена без дотримання вимог статті 128 цього Закону, поверта-

ється суб’єкту звернення без розгляду не пізніше дня, наступного за днем її надхо-
дження, а скарга, подана напередодні дня голосування, у день голосування чи на-
ступного дня, — невідкладно.

2. Право повернути скаргу без розгляду з підстав, зазначених у частині першій 
цієї статті, мають:

1) щодо скарг, поданих до Центральної виборчої комісії, — Голова, заступник Го-
лови Центральної виборчої комісії або інший член Центральної виборчої комісії за 
дорученням Голови Центральної виборчої комісії;

2) щодо скарг, поданих до іншої комісії з всеукраїнського референдуму, — голо-
ва або заступник голови відповідної комісії з всеукраїнського референдуму.

3. Повернення скарги здійснюється листом за підписом особи, зазначеної у час-
тині другій цієї статті, в якому зазначається вичерпний перелік недоліків, що пере-
шкоджають розгляду скарги, і вказується на можливість повторного звернення із 
скаргою, оформленою відповідно до вимог статті 128 цього Закону, у передбаче-
ні цим Законом строки.

4. При повторному поданні скарги з невиправленими недоліками або з допущен-
ням нових недоліків комісія з всеукраїнського референдуму приймає рішення про 
залишення такої скарги без розгляду по суті.

Стаття 130. Строки розгляду скарг до комісії з всеукраїнського референдуму
1. Скарга, оформлена з дотриманням вимог статті 128 цього Закону, розгляда-

ється відповідною комісією з всеукраїнського референдуму на її засіданні не пізніш 
як на третій день з дня отримання скарги, крім випадків, передбачених частинами 
другою — четвертою цієї статті.

2. Скарга щодо порушення, вчиненого до дня голосування, розглядається комі-
сією з всеукраїнського референдуму у строк, передбачений частиною першою цієї 
статті, але не пізніше 24 години дня, що передує дню голосування.

3. Скарга щодо порушення, вчиненого у день голосування до закінчення голосу-
вання, подана до дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, розглядається 
нею невідкладно після закінчення голосування.

4. Скарга щодо порушення, вчиненого у день голосування, під час підрахунку го-
лосів на дільниці та/або під час транспортування документів всеукраїнського рефе-
рендуму, подана до комісії з всеукраїнського референдуму, розглядається комісією 
у дводенний строк з дня подання скарги, але не пізніше приймання протоколу про 
підрахунок голосів виборців на відповідній дільниці.

Стаття 131. Порядок розгляду скарг до комісії з всеукраїнського референдуму
1. Розгляд скарги комісією з всеукраїнського референдуму здійснюється з 

обов’язковим своєчасним запрошенням суб’єкта звернення із скаргою, суб’єкта 
оскарження та інших заінтересованих осіб.

2. Про місце, день і час проведення засідання комісії, на якому передбачаєть-
ся розгляд скарги, та про запрошення взяти участь у такому засіданні комісія з 
всеукраїнського референдуму повідомляє суб’єкта звернення із скаргою, суб’єкта 
оскарження та інших заінтересованих осіб рекомендованою телеграмою, факси-
мільним повідомленням, засобами електронної пошти. Допускається повідомлен-
ня суб’єкта звернення із скаргою, суб’єкта оскарження та заінтересованих осіб про 
місце, день і час розгляду скарги по телефону з фіксуванням такої дії службовою 
особою суб’єкта розгляду скарги окремою письмовою довідкою, що долучається до 
справи (протоколу).

3. Неприбуття на засідання комісії з всеукраїнського референдуму осіб, які були 
належним чином повідомлені про нього, не перешкоджає розгляду скарги.

4. Копії скарги та доданих до неї документів надаються суб’єкту оскарження та 
заінтересованим особам заздалегідь, а в разі неможливості — не пізніше початку 
розгляду скарги. Суб’єкт оскарження має право подати письмові пояснення по су-
ті скарги, що беруться до уваги комісією з всеукраїнського референдуму при роз-
гляді скарги.

5. Якщо комісія з всеукраїнського референдуму при розгляді скарги визнає необ-
хідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин органами правопорядку, 
відповідні органи за зверненням комісії з всеукраїнського референдуму перевіряють 
такі обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення зако-
нодавства у триденний строк з дня отримання звернення комісії, а якщо таке звер-
нення отримано ними менше ніж за три дні до дня голосування, у день голосування 
чи в наступний за ним день — невідкладно. Про результати перевірки та вжиті захо-
ди відповідні органи повідомляють комісію, яка до них звернулася.

6. Комісія з всеукраїнського референдуму приймає рішення про залишення скар-
ги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб’єктом звернення із скар-
гою, з порушенням строків оскарження, встановлених статтею 127 цього Закону, 
або якщо предмет оскарження виходить за межі встановлених законом повнова-
жень відповідної комісії з всеукраїнського референдуму.

7. Інші питання порядку розгляду скарг комісіями з всеукраїнського референду-
му визначаються Центральною виборчою комісією відповідно до вимог цього За-
кону.

Стаття 132. Докази
1. Доказами, на підставі яких комісія з всеукраїнського референдуму встановлює 

наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення суб’єкта 
звернення, суб’єкта оскарження чи заінтересованих осіб, та інші обставини, що ма-
ють значення для правильного розгляду скарги, можуть бути:

1) письмові документи і матеріали (у тому числі електронні), які містять відомості 
про обставини, що мають значення для правильного розгляду скарги;

2) письмові пояснення суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму, посадо-
вих і службових осіб органів державної влади, органів влади Автономної Республі-
ки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, від-
повідних органів правопорядку, отримані на вимогу суб’єкта розгляду скарги, у тому 
числі членів комісії з всеукраїнського референдуму, на виконання повноважень ко-
місії з всеукраїнського референдуму;

3) речові докази;
4) висновки експертів, надані письмово на запит комісії з всеукраїнського рефе-

рендуму — суб’єкта розгляду скарги, суб’єкта звернення або суб’єкта оскарження;
5) аудіо-, відеоматеріали.
2. Докази комісії з всеукраїнського референдуму надають суб’єкт звернення із 

скаргою, суб’єкт оскарження, заінтересовані особи. Комісія з всеукраїнського рефе-
рендуму — суб’єкт розгляду скарги може звернутися із запитом (витребувати) до-
даткові докази за власною ініціативою або на прохання суб’єкта звернення із скар-
гою, суб’єкта оскарження, заінтересованих осіб.

3. У разі якщо суб’єкт звернення із скаргою, суб’єкт оскарження чи заінтересова-
на особа не нададуть доказів для підтвердження обставин, на які вони посилаються, 
комісія з всеукраїнського референдуму вирішує справу на основі наявних доказів.

4. Комісія з всеукраїнського референдуму бере до розгляду лише ті докази, що 
мають значення для розгляду скарги. Про відхилення доказів, що не мають значен-
ня для розгляду скарги або не мають доказової сили, зазначається у рішенні комісії 
— суб’єкта розгляду скарги.

5. Обставини (факти), для доведення яких законом установлені певні засоби до-
казування, не можуть доводитися іншими засобами доказування.

6. Письмові докази подаються в оригіналі або у засвідченій у встановленому по-
рядку копії. Якщо подано копію письмового доказу, комісія з всеукраїнського ре-
ферендуму має право вимагати подання оригіналу або самостійно витребовує ори-
гінал письмового доказу. Після розгляду скарги комісія на вимогу власника доку-
мента повертає оригінал документа, а у справі скарги залишається засвідчена ко-
місією його копія.

7. Комісія з всеукраїнського референдуму оцінює належність, достовірність кож-
ного доказу, достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності відповідно до за-
кону. Жодні докази не мають наперед встановленої сили, крім обставин, фактів, 
встановлених судовим рішенням, що набрало законної сили.

Стаття 133. Рішення комісії з всеукраїнського референдуму за результатом роз-
гляду скарги по суті

1. Рішення комісії з всеукраїнського референдуму — суб’єкта розгляду скарги 
має бути законним і обґрунтованим.

2. Перед розглядом скарги по суті комісія з всеукраїнського референдуму вивчає 
скаргу для встановлення таких обставин:



17 серпня 2021 року, вівторок, № 158 www.ukurier.gov.ua 19

ДОКУМЕНТИ
1) чи подано скаргу належним суб’єктом звернення із скаргою, визначеним цим 

Законом;
2) чи віднесено цим Законом розгляд скарги до повноважень комісії з всеукраїн-

ського референдуму (належний суб’єкт розгляду скарги);
3) чи дотримано суб’єктом звернення із скаргою строки оскарження, встановле-

ні цим Законом.
3. Комісія з всеукраїнського референдуму приймає рішення про залишення скар-

ги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб’єктом звернення із скар-
гою чи до неналежної комісії з всеукраїнського референдуму або з порушенням 
строків оскарження, встановлених цим Законом.

4. Під час розгляду по суті скарги на рішення суб’єкта оскарження комісія з всеу-
країнського референдуму вирішує:

1) чи мало місце прийняття оскаржуваного рішення суб’єктом оскарження;
2) чи прийнято оскаржуване рішення суб’єктом оскарження на законних підста-

вах;
3) чи прийнято оскаржуване рішення в межах повноважень та відповідно до ви-

значеної законом процедури;
4) чи підтверджуються викладені у скарзі вимоги наданими доказами;
5) які правові норми належить застосувати до зазначених правовідносин;
6) чи належить задовольнити кожну з вимог суб’єкта звернення із скаргою, чи 

відмовити в їх задоволенні;
7) чи належить поновити порушені права або законні інтереси суб’єкта звернен-

ня із скаргою в інший спосіб;
8) які рішення слід зобов’язати прийняти чи які дії, що випливають із факту ска-

сування рішення, вчинити.
5. Під час розгляду по суті скарги на дії (бездіяльність) суб’єкта оскарження комі-

сія з всеукраїнського референдуму вирішує:
1) чи мала місце оскаржувана дія (бездіяльність) суб’єкта оскарження;
2) чи оскаржувана дія (бездіяльність) здійснювалася (вчинялася) суб’єктом 

оскарження на законних підставах;
3) які правові норми належить застосувати до зазначених правовідносин та чи 

віднесено законом розгляд зазначеної скарги до повноважень суб’єкта розгляду 
скарги;

4) чи належить задовольнити кожну з вимог суб’єкта звернення зі скаргою, чи 
відмовити в їх задоволенні;

5) чи належить поновити порушені права або законні інтереси суб’єкта звернен-
ня із скаргою в інший спосіб;

6) які рішення слід зобов’язати прийняти чи які дії, що випливають із факту ви-
знання оскаржених дій чи бездіяльності протиправними, вчинити.

6. При розгляді скарги по суті комісія з всеукраїнського референдуму може задо-
вольнити скаргу повністю або частково чи відмовити в її задоволенні.

7. У разі задоволення скарги комісія з всеукраїнського референдуму може при-
йняти рішення, яким:

1) визнати рішення суб’єкта оскарження чи окремі його положення, дії чи безді-
яльність такими, що не відповідають вимогам законодавства про всеукраїнський ре-
ферендум (є протиправними), порушують права громадян на участь у процесі все-
українського референдуму, права та законні інтереси суб’єкта процесу всеукраїн-
ського референдуму;

2) скасувати оскаржене рішення;
3) зобов’язати суб’єкта оскарження здійснити дії, передбачені законодавством, 

що регулює організацію та порядок проведення всеукраїнського референдуму;
4) зобов’язати суб’єкта оскарження утриматися від вчинення певних дій;
5) поновити в інший спосіб порушені права громадян, права та законні інтереси 

суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму;
6) зобов’язати суб’єкта оскарження та/або інший орган, іншого суб’єкта проце-

су всеукраїнського референдуму здійснити передбачені законодавством, що регу-
лює організацію та порядок проведення всеукраїнського референдуму, дії, що ви-
пливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльнос-
ті протиправними.

8. Комісія з всеукраїнського референдуму, встановивши, що рішення, дії чи без-
діяльність не відповідають законодавству про всеукраїнський референдум, задо-
вольняє скаргу. При задоволенні скарги комісія з всеукраїнського референдуму мо-
же задовольнити всі або частину вимог суб’єкта звернення із скаргою.

9. Комісія з всеукраїнського референдуму вищого рівня за результатом розгляду 
скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення комісії нижчо-
го рівня та прийняти рішення по суті питання.

10. Комісія з всеукраїнського референдуму відмовляє в задоволенні скарги, як-
що встановить, що рішення, дії або бездіяльність суб’єкта оскарження вчинені від-
повідно до закону, в межах повноважень, передбачених законом, і не порушують 
права виборців, права і законні інтереси інших суб’єктів процесу всеукраїнського 
референдуму.

11. Копія рішення комісії з всеукраїнського референдуму видається чи надси-
лається суб’єкту звернення зі скаргою, суб’єкту оскарження, заінтересованим осо-
бам, відповідній комісії з всеукраїнського референдуму, іншому суб’єкту, про яко-
го йдеться у рішенні, не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення, а у ра-
зі прийняття рішення напередодні чи в день голосування — невідкладно. Рішен-
ня Центральної виборчої комісії та окружних комісій з всеукраїнського референду-
му про розгляд скарг не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення, а у разі 
прийняття рішення напередодні, в день голосування або на наступний день — невід-
кладно оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Ко-
пія рішення окружної комісії з всеукраїнського референдуму передається нею через 
автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему до Центральної виборчої 
комісії невідкладно після прийняття такого рішення.

Розділ XIII 
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, 
крім:

1) частини другої статті 6, частини першої статті 13, частини другої статті 38, пунк-
ту 4 частини першої та пункту 4 частини другої статті 39, частини четвертої статті 44, 
частини першої статті 48, частини вісімнадцятої статті 57, частин першої і восьмої 
статті 101, статті 116, частин першої та другої статті 117, частини п’ятої статті 125 
щодо організації та проведення електронного голосування, що набирають чинності з 
дня набрання чинності законом щодо застосування інноваційних технологій з елек-
тронного (машинного) голосування;

2) статті 23, частини десятої статті 32 щодо обов’язку ініціативної групи пере-
дати до Центральної виборчої комісії підписні електронні дані, що набирають чин-
ності з дня, наступного за днем прийняття Центральною виборчою комісією рішен-
ня про введення в експлуатацію автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної 
системи;

3) частини п’ятої статті 30, пункту 5 частини другої статті 50, частин четвертої, 
шостої, восьмої та дев’ятої статті 65, частини першої статті 89, частини шостої стат-
ті 104, частини третьої статті 121, пункту 1 частини другої статті 124 щодо виконан-
ня відповідних повноважень територіальними та регіональними представництвами 
Центральної виборчої комісії, що набирають чинності з дня, наступного за днем при-
йняття Центральною виборчою комісією рішення про початок роботи її регіональних 
та територіальних представництв.

До початку роботи регіональних та територіальних представництв Центральної 
виборчої комісії їх повноваження щодо фінансового та матеріально-технічного за-
безпечення окружних комісій з всеукраїнського референдуму та дільничних комі-
сій з всеукраїнського референдуму здійснюються окружними комісіями з всеукраїн-
ського референдуму, які утворюються та реєструються як юридичні особи;

4) пункту 4 частини першої статті 3 цього Закону, а також інших положень цьо-
го Закону щодо підготовки, організації та проведення всеукраїнського референду-
му, предметом якого є втрата чинності законом України або окремими його поло-
женнями, що набирають чинності з дня набрання чинності законом про народну за-
конодавчу ініціативу, але не пізніше 1 січня 2022 року.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради 

України, 2017 р., № 48, ст. 436):
частину четверту статті 22 доповнити словами «бездіяльності Кабінету Міністрів 

України щодо невнесення до Верховної Ради України законопроекту на виконання 
(реалізацію) рішення Українського народу про підтримку питання загальнодержав-
ного значення на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою»;

частину першу статті 33 після слів «Кабінету Міністрів України» доповнити сло-
вами і цифрами «крім випадку, встановленого частиною четвертою статті 22 цьо-
го Кодексу»;

частину першу статті 55 доповнити словами і цифрами «крім випадку, встановле-
ного частиною дев’ятою статті 266 цього Кодексу»;

частину четверту статті 151 доповнити словами «всеукраїнського референдуму»;
у статті 266:
назву доповнити словами «бездіяльності Кабінету Міністрів України»;
частину першу доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) законності бездіяльності Кабінету Міністрів України щодо невнесення до Вер-

ховної Ради України законопроекту на виконання (реалізацію) рішення Українсько-
го народу про підтримку питання загальнодержавного значення на всеукраїнському 
референдумі за народною ініціативою»;

у частині другій цифри «1-3» замінити цифрами «1-3, 5»;
пункт 2 частини четвертої після слів «Верховної Ради України, Президента Укра-

їни» доповнити словами «Кабінету Міністрів України», а після слів «Верховну Раду 
України, Президента України» — словами «Кабінет Міністрів України»;

доповнити частиною дев’ятою такого змісту:

«9. У разі відкриття провадження у справі щодо оскарження бездіяльності Кабі-
нету Міністрів України щодо невнесення до Верховної Ради України законопроекту 
на виконання (реалізацію) рішення Українського народу про підтримку питання за-
гальнодержавного значення на всеукраїнському референдумі за народною ініціа-
тивою, бездіяльності Верховної Ради України щодо нерозгляду такого законопро-
екту суд уповноважує позивача розмістити в одному із загальнодержавних друко-
ваних засобів масової інформації оголошення про це із зазначенням у ньому зміс-
ту позовних вимог та номера судової справи. Оголошення має бути оприлюднене не 
пізніш як через десять днів після відкриття провадження. Якщо оголошення опублі-
ковано своєчасно, вважається, що всі заінтересовані особи належним чином пові-
домлені про судовий розгляд справи. Скарги заінтересованих осіб на судові рішен-
ня в цій справі, якщо такі особи не брали участі у справі, залишаються без розгляду.

У разі участі у справі більше десяти співпозивачів та/або третіх осіб без самостій-
них вимог на стороні співпозивачів їх самопредставництво не допускається. Співпо-
зивачі та треті особи без самостійних вимог на стороні співпозивачів беруть участь у 
такому судовому процесі виключно через спільного представника. Клопотання тре-
тьої особи без самостійних вимог про вступ у справу на стороні співпозивачів (згода 
на вступ у справу — у разі її залучення співпозивачами чи судом) вважається фор-
мою доручення захисту своїх інтересів у справі спільному представникові співпози-
вачів у справі. Повістки про виклик та повістки-повідомлення співпозивачам, третім 
особам без самостійних вимог на їх стороні не надсилаються. Виклик, повідомлення 
представника співпозивачів (третіх осіб) вважається викликом, повідомленням спів-
позивачів (третіх осіб). Копії судових рішень співпозивачам (третім особам) не над-
силаються, а надсилаються тільки їх представнику»;

частину десяту статті 273 викласти в такій редакції:
«10. Суд невідкладно повідомляє відповідну виборчу комісію або комісію з рефе-

рендуму, комісію вищого рівня, Центральну виборчу комісію про надходження по-
зовної заяви, відкриття провадження чи відмову у відкритті провадження у справі, а 
також про ухвалене судом рішення»;

у статті 276:
назву та частину першу викласти в такій редакції:
«Стаття 276. Особливості провадження у справах щодо оскарження дій або безді-

яльності кандидатів, їхніх довірених осіб, політичної партії (блоку), місцевої організації 
політичної партії, їх посадових осіб та уповноважених осіб, офіційних спостерігачів від 
суб’єктів виборчого процесу, ініціативної групи референдуму, члена ініціативної групи, 
політичної партії, громадської організації — суб’єктів процесу референдуму, їх уповно-
важених осіб, офіційного спостерігача — суб’єкта процесу референдуму

1. Право оскаржувати дії чи бездіяльність кандидатів, їхніх довірених осіб, полі-
тичної партії (блоку), місцевої організації політичної партії, їх посадових осіб та упо-
вноважених осіб, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу, ініціатив-
ної групи референдуму, члена ініціативної групи, політичної партії, громадської ор-
ганізації — суб’єктів процесу референдуму, їх уповноважених осіб, офіційного спо-
стерігача — суб’єкта процесу референдуму, які порушують законодавство про ви-
бори чи референдум, мають кандидат, політична партія (блок), місцева організація 
політичної партії, які є суб’єктами відповідного виборчого процесу, ініціативна гру-
па референдуму, політична партія, громадська організація — суб’єкти процесу ре-
ферендуму»;

у частині третій слова «інших суб’єктів ініціювання всеукраїнського референду-
му» замінити словами «члена ініціативної групи всеукраїнського референдуму»;

частину восьму викласти в такій редакції:
«8. Суд невідкладно повідомляє відповідну виборчу комісію або комісію з рефе-

рендуму, комісію вищого рівня, Центральну виборчу комісію про надходження по-
зовної заяви, відкриття провадження чи відмову у відкритті провадження у справі, а 
також про ухвалене судом рішення»;

2) пункт 4 частини одинадцятої статті 14 Закону України «Про політичні партії в 
Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 118; 2015 р., № 49-50, 
ст. 449; 2020 р., № 35, ст. 254) доповнити словами «фонду агітації щодо ініціативи 
проведення всеукраїнського референдуму, фонду всеукраїнського референдуму»;

3) пункт 5 статті 20 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» (Відомості 
Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448) викласти в такій редакції:

«5) утворює комісії з всеукраїнського референдуму»;
4) частину першу статті 9 Закону України «Про міжнародні договори України» 

(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 50, ст. 540) доповнити абзацом тре-
тім такого змісту:

«Прийнятий Верховною Радою України закон про ратифікацію міжнародного до-
говору про зміну території України затверджується на всеукраїнському референду-
мі щодо зміни території України в порядку, визначеному Законом України «Про все-
український референдум»;

5) пункт 11 статті 16 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (Ві-
домості Верховної Ради України, 2006 р., № 17, ст. 146) після слів «об’єднань грома-
дян» доповнити словами «результати всеукраїнського референдуму»;

6) у Законі України »Про Державний реєстр виборців» (Відомості Верховної Ра-
ди України, 2011 р., № 5, ст. 34; 2014 р., № 20-21, ст. 731; 2020 р., №№ 7-9, ст. 48):

у частині четвертій статті 8 слово «мотивованим» виключити;
пункт 2 частини першої статті 26 доповнити словами «у тому числі перевірки під-

писів на підтримку ініціативи проведення всеукраїнського референдуму»;
7) пункт 81 частини першої статті 11 Закону України «Про запобігання корупції» 

(Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056; 2015 р., № 49-50, ст. 449) 
після слів «на загальнодержавних та місцевих виборах» доповнити словами «звітів 
про надходження та використання коштів фонду агітації щодо ініціативи проведен-
ня всеукраїнського референдуму, звітів про надходження та використання коштів 
фонду всеукраїнського референдуму, звітів про надходження та використання ко-
штів фонду ініціативної групи»;

8) у Законі України «Про Конституційний Суд України» (Відомості Верховної Ради 
України, 2017 р., № 35, ст. 376):

частину третю статті 75 викласти в такій редакції:
«3. Строк конституційного провадження не може становити більше тридцяти ка-

лендарних днів для справ:
1) про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до 

Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
2) за зверненням Президента України щодо конституційності актів Кабінету Міні-

стрів України відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України;
3) щодо яких Сенат, Велика палата визнали конституційне провадження невід-

кладним;
4) про надання висновку про відповідність Конституції України (конституцій-

ність) питання, що пропонується для винесення на всеукраїнський референдум 
за народною ініціативою, міжнародного договору, що передбачає зміну терито-
рії України, який вноситься до Верховної Ради України для надання згоди на його 
обов’язковість»;

статтю 94 викласти в такій редакції:
«Стаття 94. Офіційне оприлюднення та опублікування актів Суду
1. Оприлюднення всіх актів Суду за результатами конституційного провадження, 

крім висновків Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) пи-
тань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною 
ініціативою, здійснюється на офіційному веб-сайті Суду або в окремих випадках за 
ухвалою Суду — в Залі засідань Суду, але не пізніше наступного робочого дня піс-
ля їх ухвалення.

Висновки Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) питань, 
які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціа-
тивою, оприлюднюються в день їх ухвалення.

Процедуру і порядок офіційного оприлюднення актів Суду в Залі засідань Суду та 
на офіційному веб-сайті Суду встановлює Регламент.

2. Опублікування акта Суду разом з окремою думкою Судді здійснюється у «Ві-
снику Конституційного Суду України» та інших офіційних друкованих виданнях 
України».

3. Кабінету Міністрів України:
1) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та по-

дати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у від-
повідність із цим Законом;

2) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними орга-

нами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
3) при підготовці проектів закону про Державний бюджет України на 2022 рік і на-

ступні роки передбачати кошти для створення і функціонування автоматизованої ін-
формаційно-телекомунікаційної системи;

4) включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результа-
ти виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2021 рік.

4. Центральній виборчій комісії:
1) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття актів, передбачених цим Законом;
привести свої акти у відповідність із цим Законом;
2) не пізніше дев’яти місяців з дня, наступного за днем після набрання чиннос-

ті законом про державний бюджет, що передбачатиме кошти на створення автома-
тизованої інформаційно-телекомунікаційної системи, забезпечити створення такої 
системи та введення її в експлуатацію.

5. Національному банку України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим 
Законом привести свої акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
26 січня 2021 року
№ 1135-IX 

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України  
«Про Національне агентство України з питань 
виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших 
злочинів» щодо гарантій прав інвесторів

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Закону України «Про Національне агентство України з питань вияв-

лення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших зло-
чинів» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 2, № 11, ст. 129; 2019 р., 
№ 42, ст. 238; 2020 р., № 2, ст. 5, № 47, ст. 408) такі зміни:

1. Пункт 4 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«4) управління активами — діяльність із володіння, користування та розпоря-

дження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі 
про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено 
питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, роз-
шуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто 
забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх еко-
номічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та по-
рядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кри-
мінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок 
визнання їх необґрунтованими».

2. Частину першу статті 10 доповнити пунктом 81 такого змісту:
«81) надає слідчому, прокурору, слідчому судді, суду письмові роз’яснення щодо 

можливості забезпечення Національним агентством ефективного управління акти-
вом та збереження (за можливості — збільшення) його економічної вартості.

Таке роз’яснення надається у відповідь на звернення слідчого, прокурора, слідчо-
го судді, суду протягом п’яти робочих днів з дня отримання Національним агентством 
такого звернення. Форма такого звернення затверджується спільним наказом Офісу 
Генерального прокурора та Національного агентства».

3. Назву і частину першу статті 19 викласти в такій редакції:
«Стаття 19. Прийняття активів в управління Національним агентством
1. Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт 

у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише що-
до позову, пред’явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоря-
джатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у 
справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із 
встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких пе-
ревищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб 
на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи 
згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше на-
ступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора».

4. У статті 21:
перше речення абзацу першого частини третьої викласти в такій редакції:
«3. Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється 

на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх еко-
номічної вартості»;

частини четверту, п’яту і восьму викласти в такій редакції:
«4. Рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішен-

ням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав:
1) майно піддається швидкому псуванню;
2) майно швидко втрачає свою вартість;
3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року ста-

новлять більше 50 відсотків його вартості.
Нерухоме майно не може бути передано для реалізації без згоди власника тако-

го майна до винесення обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, або 
іншого судового рішення, що набрало законної сили, яке є підставою для застосу-
вання спеціальної конфіскації відповідно до Кримінального процесуального кодексу 
України, або судового рішення, яке набрало законної сили, про визнання активів не-
обґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

Реалізація майна у порядку, передбаченому цією частиною, здійснюється за ціна-
ми, не нижчими за ринкові.

5. Активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації 
без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду про управління актива-
ми шляхом реалізації, копія якої надсилається Національному агентству негайно піс-
ля її винесення з відповідним зверненням прокурора.

Передача для реалізації активів може також здійснюватися за згодою їх власника, 
підпис на якій засвідчений нотаріально, нотаріально засвідчена копія якої надається 
Національному агентству з відповідним зверненням прокурора.

Реалізація активів відповідно до цього Закону є примусовою реалізацією (приму-
совим продажем), крім випадків реалізації активів за згодою власника.

Реалізація активів здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними осо-
бами. Порядок відбору таких юридичних осіб, порядок реалізації активів на прилюдних тор-
гах (аукціонах) та/або електронних торгах визначаються Кабінетом Міністрів України»;

«8. У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішен-
ня прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано 
арешт прийнятих в управління активів, за умови наявності судового рішення у Єди-
ному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом десяти 
робочих днів повертає їх законному власнику.

Рішення прокурора, яким скасовано арешт, направляється до Національного 
агентства прокурором, а відповідне судове рішення, що набрало законної сили, - су-
дом, слідчим суддею, стороною кримінального провадження, представником юри-
дичної або фізичної особи, стосовно якої здійснюється провадження, третьої особи, 
щодо майна якої вирішується питання про арешт.

У разі якщо активи, щодо яких було скасовано арешт, були реалізовані Націо-
нальним агентством у встановленому цим Законом порядку, одержані кошти, а та-
кож проценти, нараховані як плата за користування банком такими коштами, по-
вертаються Національним агентством у безготівковій формі особі, яка була закон-
ним власником таких активів на момент їх реалізації, протягом десяти робочих днів 
з дня отримання відповідного рішення про скасування арешту та реквізитів рахун-
ку такої особи.

Бездіяльність Національного агентства, яка полягає у неповерненні активів, ко-
штів, одержаних від реалізації арештованих активів, а також процентів, нарахова-
них як плата за користування банком такими коштами, їх законному власнику мо-
же бути оскаржена особою, права, законні інтереси якої порушено, у порядку, вста-
новленому законом».

5. Частину другу статті 23 викласти в такій редакції:
«2. Національне агентство забезпечує виконання судового рішення про конфіска-

цію, спеціальну конфіскацію активів, стягнення в дохід держави активів, що перебу-
вають в його управлінні.

Міжвідомча комісія з питань реалізації активів, що створюється при Національ-
ному агентстві, погоджує реалізацію таких активів, вартість яких перевищує 20 ти-
сяч розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січ-
ня відповідного року.

Положення про міжвідомчу комісію з питань реалізації активів та її склад затвер-
джуються Кабінетом Міністрів України.

Реалізація зазначених активів здійснюється відповідно до абзацу четвертого час-
тини п’ятої статті 21 цього Закону.

Договори купівлі-продажу рухомого майна, що реалізується Національним агент-
ством відповідно до цього Закону, нотаріальному посвідченню не підлягають.

У разі реалізації Національним агентством нерухомого майна з прилюдних тор-
гів (аукціонів) та/або з електронних торгів відповідно до цього Закону його придбан-
ня оформлюється нотаріусом шляхом видачі набувачу свідоцтва про придбання не-
рухомого майна на підставі акта про реалізацію такого майна, що видається Націо-
нальним агентством, та протоколу про проведення таких торгів (аукціону), складе-
ного їх організатором.

Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів (аукціону) або з елек-
тронних торгів є документом, що підтверджує набуття права власності на таке нерухо-
ме майно, і видається нотаріусом набувачу в порядку, встановленому законодавством».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 листопада 2021 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим 

Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами вико-

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації по-

ложень цього Закону.
3. Кабінету Міністрів України у 2022 році поінформувати Верховну Раду України 

про стан виконання цього Закону.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
14 липня 2021 року
№ 1648-IX
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ДОКУМЕНТИ   
  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки  

і оборони України від 30 липня 2021 року  
«Про стан водних ресурсів України»

Відповідно до статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 

2021 року «Про стан водних ресурсів України» (додається).
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони Укра-

їни, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпе-
ки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
13 серпня 2021 року
№ 357/2021 

Введено в дію 
Указом Президента України 

від 13 серпня 2021 року № 357/2021
РІШЕННЯ 

Ради національної безпеки і оборони України 
від 30 липня 2021 року

Про стан водних ресурсів України
Розглянувши комплекс питань, пов’язаних із викликами та загрозами національ-

ній безпеці України у сфері забезпечення водної безпеки держави, беручи до ува-
ги високий рівень ризиків для водних об’єктів, зумовлений значним забрудненням 
та виснаженістю, недостатністю адаптаційних можливостей водогосподарської галу-
зі до негативних процесів зміни клімату, незадовільний технічний стан, зношеність 
та недостатню розгалуженість систем централізованого водопостачання та водовід-
ведення, застарілість технологій водопідготовки для забезпечення населення Украї-
ни якісною питною водою, Рада національної безпеки і оборони України ВИРІШИЛА:

1. Кабінету Міністрів України:
1) утворити Міжвідомчу координаційну раду з питань водних ресурсів України за 

участю представників Офісу Президента України, Апарату Ради національної безпеки 
і оборони України, центральних та місцевих органів виконавчої влади;

2) забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України 
«Про Загальнодержавну цільову соціальну програму «Питна вода України» на 2022—
2026 роки» (реєстраційний № 5723);

3) розробити та внести у тримісячний строк на розгляд Верховної Ради України 
проекти законів щодо внесення змін до:

Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 
України стосовно посилення відповідальності за порушення водного законодавства;

Податкового кодексу України стосовно встановлення рентної плати за спеціальне 
використання морської води;

Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розви-
тку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на пе-
ріод до 2021 року», передбачивши, зокрема, продовження строку її дії;

законів України стосовно посилення відповідальності суб’єктів господарювання за 
буріння та використання свердловин для добування підземних вод без належних до-
звільно-погоджувальних документів, а також незабезпечення належного ліквідацій-
ного санітарно-технічного тампонажу свердловин для добування підземних вод піс-
ля припинення їх експлуатації;

4) у тримісячний строк:
а) опрацювати питання щодо розширення джерел формування державного фон-

ду розвитку водного господарства;
б) разом з Національною академією наук України, Національною академією ме-

дичних наук України, Національною академією аграрних наук України розробити кон-
цепцію державної цільової наукової програми управління водними ресурсами, пе-
редбачивши, зокрема, проведення наукових досліджень сучасного екологічного ста-
ну річкових басейнів в умовах зміни клімату з метою мінімізації можливих загроз та 
ризиків у сфері забезпечення водної безпеки, розроблення наукових основ екологіч-
ного оздоровлення та невиснажного використання водних ресурсів України, розви-
тку водного господарства;

в) разом із місцевими органами виконавчої влади за участю органів місцевого са-
моврядування:

опрацювати питання щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань 
забезпечення безпеки та якості питної води, призначеної для споживання людиною;

забезпечити для сталої підготовки аграрного сезону 2022 року проведення інвен-
таризації інженерної інфраструктури зрошувальних міжгосподарських та внутріш-
ньогосподарських систем, аудиту використання зрошуваних земель та енергетично-
го аудиту насосних станцій;

опрацювати питання щодо агрегації суб’єктів господарювання у сфері централі-
зованого водопостачання та централізованого водовідведення відповідно до адміні-
стративно-територіального устрою України;

ужити заходів щодо вдосконалення порядку ведення державного водного када-
стру;

5) у чотиримісячний строк разом із місцевими органами виконавчої влади за учас-
тю органів місцевого самоврядування вжити вичерпних заходів щодо:

підготовки та реалізації проектів альтернативних джерел водозабезпечення на-
селених пунктів;

залучення коштів, зокрема міжнародних фінансових організацій, для забезпечен-
ня модернізації систем питного водопостачання та централізованого водовідведення;

забезпечення підготовки та підвищення рівня кваліфікації працівників підпри-
ємств водопровідно-каналізаційного та водного господарств;

6) забезпечити безумовне виконання завдань, визначених абзацом другим під-
пункту «д» підпункту 1, абзацом четвертим підпункту «а» підпункту 2, абзацом чет-
вертим підпункту «а» підпункту 6 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і обо-
рони України від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози національній безпеці 
України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації», введено-
го в дію Указом Президента України від 23 березня 2021 року № 111.

2. Міністерству закордонних справ України, Міністерству фінансів України разом 
із Київською міською державною адміністрацією за участю приватного акціонерного 
товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» підготувати та направити офіцій-
ні звернення до Уряду Японії та Японського агентства міжнародного співробітництва 
з метою прискорення укладення договору генерального підряду для реалізації проек-
ту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво техноло-
гічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації».

3. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України, Державному 
агентству водних ресурсів України:

1) у тримісячний строк ужити заходів щодо вдосконалення порядку ведення дер-
жавного обліку водокористування, а також контролю за станом водних об’єктів;

2) разом із Міністерством аграрної політики та продовольства України, Мініс-
терством оборони України, Державним агентством меліорації та рибного господар-
ства України, Державною службою України з питань геодезії, картографії та када-
стру, Державним космічним агентством України у шестимісячний строк забезпечити 
проведення інвентаризації об’єктів інфраструктури водного господарства України та 
створення електронної карти водних ресурсів України та впровадження на постійній 
основі процесу моніторингу їх ефективного використання, зокрема з використанням 
технологій дистанційного зондування Землі.

4. Державній екологічній інспекції України вжити додаткових заходів щодо забез-
печення належного контролю за додержанням вимог природоохоронного законо-
давства підприємствами, що здійснюють скидання стічних вод до водних об’єктів, 
які є джерелами питного водопостачання.

5. Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захис-
ту споживачів:

ужити додаткових заходів стосовно посилення державного нагляду (контролю) 
за дотриманням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та 
громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних вимог стосовно води, 
що використовується для господарсько-питного водопостачання, зокрема закладів 
дошкільної та загальної середньої освіти, закладів охорони здоров’я;

разом із місцевими органами виконавчої влади за участю органів місцевого са-
моврядування забезпечити оперативне оприлюднення інформації про якість питної 
води.

6. Місцевим органам виконавчої влади за участю органів місцевого самовряду-
вання у шестимісячний строк:

1) внести зміни та/або затвердити регіональні та місцеві програми:
розвитку водного господарства, передбачивши, зокрема, заходи, спрямовані на 

екологічне оздоровлення річок;
у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, передбачивши, 

зокрема, забезпечення доступу населення до якісної питної води в достатній кількос-
ті для мінімізації ризиків негативного впливу недостатньо очищеної питної води на 
здоров’я населення, у тому числі шляхом упровадження колективних станцій (уста-
новок) доочистки питної води на системах централізованого водопостачання, насам-
перед для водозабезпечення закладів дошкільної та загальної середньої освіти, за-
кладів охорони здоров’я;

2) ужити додаткових заходів щодо реалізації інвестиційних проектів з модернізації 
систем централізованого питного водопостачання та водовідведення.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О. ДАНІЛОВ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про направлення національного  

персоналу для участі України  
в операції ЄС «Алтея»

Ураховуючи зобов’язання України як держави — члена Організації Об’єднаних На-
цій та партнера асоціації з ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони,

беручи до уваги Резолюцію Ради Безпеки ООН № 1551, схвалену одноголосно  
9 липня 2004 року, яка привітала намір ЄС розпочати військову операцію у Боснії і 
Герцеговині, а також рішення Ради ЄС від 12 липня 2004 року про започаткування 
операції ЄС «Алтея» у Боснії і Герцеговині і Резолюцію Ради Безпеки ООН від 22 лис-
топада 2004 року № 1575,

діючи на підставі офіційного запрошення щодо участі в операції ЄС «Алтея» у Бос-
нії і Герцеговині від імені Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та 
політики безпеки і Віце-президента Європейської Комісії, з урахуванням Угоди між 
Європейським Союзом і Україною про визначення загальної схеми участі України в 
операціях Європейського Союзу із врегулювання криз, ратифікованої Законом Укра-
їни від 6 березня 2008 року № 137-VI,

ураховуючи, що участь України в операції ЄС «Алтея» сприятиме зміцненню асо-
ційованого партнерства між Україною та ЄС, державами — членами ЄС, а також все-
бічному співробітництву з Боснією і Герцеговиною, що відповідає національним ін-
тересам України,

на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України та відповідно 
до Закону України «Про участь України в міжнародних операціях з підтримання ми-
ру і безпеки» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направити національний персонал (із числа військовослужбовців та працівни-
ків Збройних Сил України) загальною чисельністю до двох осіб для участі України в 
операції ЄС «Алтея» у Боснії і Герцеговині.

2. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо забезпечення виконання стат-
ті 1 цього Указу.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
13 серпня 2021 року
№ 358/2021

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Указу  

Президента України  
від 17 жовтня 2019 року № 758

1. Внести до Указу Президента України від 17 жовтня 2019 року № 758 «Питан-
ня Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим» такі зміни:

1) пункт 6 статті 1 викласти в такій редакції:
«6) розроблення стратегічних програмних документів з питань деокупації та реін-

теграції тимчасово окупованої території, відновлення порушених внаслідок окупації 
прав і свобод людини і громадянина, надання експертної, консультаційної, інформа-
ційної та іншої підтримки реалізації проектів та заходів в рамках діяльності Кримської 
платформи, а також напрацювання пропозицій щодо концепції перехідного право-
суддя, проведення нарад та консультацій з відповідних питань»;

2) у статті 2:
на зміну пункту 1 затвердити структуру Представництва Президента України в Ав-

тономній Республіці Крим (додається);
у пункті 2 цифри «35» замінити цифрами «45»;
3) статтю 3 викласти в такій редакції:
«3. Визнати за доцільне тимчасове розміщення Представництва Президента Укра-

їни в Автономній Республіці Крим для забезпечення оперативної взаємодії з цен-
тральними органами виконавчої влади, консультативними, дорадчими та іншими до-
поміжними органами і службами, утвореними Президентом України, у місті Києві, 
а одного із заступників Постійного Представника Президента України в Автономній 
Республіці Крим та окремих працівників Представництва — у місті Херсоні».

2. Кабінету Міністрів України передбачити під час підготовки змін до Закону Укра-
їни «Про Державний бюджет України на 2021 рік» і розроблення проектів законів про 
Державний бюджет України на 2022 рік та наступні роки видатки на утримання Пред-
ставництва Президента України в Автономній Республіці Крим з урахуванням змін в 
організації функціонування, визначених цим Указом.

3. Постійному Представникові Президента України в Автономній Республіці Крим 
забезпечити вирішення в установленому порядку питань, пов’язаних із затверджен-
ням нової структури Представництва.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
13 серпня 2021 року
№ 359/2021

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 

від 17 жовтня 2019 року № 758/2019 
(в редакції Указу від 13 серпня 2021 року  

№ 359/2021)
СТРУКТУРА 

Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим
Перший заступник Постійного Представника Президента України в Автономній 

Республіці Крим
Заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республі-

ці Крим
Заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республі-

ці Крим
Керівник апарату Представництва Президента України в Автономній Республіці 

Крим
Служба забезпечення діяльності Кримської платформи
Відділ з питань деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим
Відділ роботи зі зверненнями громадян та документального забезпечення
Відділ правового забезпечення
Відділ аналітичного забезпечення та планування
Відділ інформаційного забезпечення
Відділ управління персоналом
Відділ фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Указу Президента  
України від 4 серпня 2006 року № 675

1. Внести до пункту 2 Порядку підготовки пропозицій та попереднього розгля-
ду кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих 
державних адміністрацій, затвердженого Указом Президента України від 4 серпня 
2006 року № 675 (зі змінами, внесеними Указами від 31 грудня 2010 року № 1298, від 
9 січня 2018 року № 2 та від 19 вересня 2019 року № 708), такі зміни:

а) після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, що під-

тверджує відповідний рівень володіння державною мовою, визначений Національ-
ною комісією зі стандартів державної мови».

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий — вісімнадцятий вважати відповідно абзаца-
ми дванадцятим — дев’ятнадцятим;

б) абзац сімнадцятий викласти у такій редакції:
«копія трудової книжки (за наявності), послужного списку (для військовослуж-

бовців) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державно-
го реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
13 серпня 2021 року
№ 360/2021

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 серпня 2021 р. № 829 
Київ

Про внесення змін до пункту 12 Порядку 
підтвердження наявного трудового стажу для 

призначення пенсій за відсутності трудової 
книжки або відповідних записів у ній

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до пункту 12 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для 

призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637 (ЗП 
України, 1993 р., № 12, ст. 273; Офіційний вісник України, 2012 р., № 71, ст. 2870; 
2016 р., № 35, ст. 1360), виклавши його в такій редакції:

«12. Час тримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення во-
лі та час перебування в засланні і на примусовому лікуванні підтверджується довідка-
ми МВС та/або довідками правоохоронних органів і зараховується до трудового ста-
жу за наявності документів про реабілітацію (довідки суду, органів прокуратури чи 
досудового розслідування про закриття кримінального провадження або довідки су-
ду про ухвалення виправдувального вироку).

У разі відсутності документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, час три-
мання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та час пе-
ребування в засланні і на примусовому лікуванні може бути встановлено в судово-
му порядку.

Робота засуджених підтверджується довідкою МВС і довідкою про сплату страхо-
вих внесків до Пенсійного фонду України.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 серпня 2021 р. № 832 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 10 листопада 2010 р. № 1033
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 1033 

«Про затвердження порядків і правил обов’язкового страхування у сфері косміч-
ної діяльності» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 86, ст. 3034; 2015 р., № 55,  
ст. 1796; 2018 р., № 59, ст. 2056) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 11 серпня 2021 р. № 832

ЗМІНИ, 
 що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 10 листопада 2010 р. № 1033
1. У постанові:
1) у вступній частині постанови слова і цифри «, пунктів 24 і 25» замінити слова-

ми і цифрами «та пункту 25»;
2) абзац другий пункту 1 виключити;
3) пункт 2 виключити.
2. У пункті 2 Порядку і правил обов’язкового страхування відповідальності щодо 

ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запус-
ком і експлуатацією її у космічному просторі, затверджених зазначеною постановою:

1) в абзаці четвертому слова «, що є власністю України» виключити;
2) абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
«страхувальник — юридична особа, яка є власником об’єктів космічної діяльнос-

ті;».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 серпня 2021 р. № 833 
Київ

Про внесення змін у додаток до Порядку 
використання коштів, передбачених  

у державному бюджеті для підтримки  
у безпечному стані енергоблоків та об’єкта 

«Укриття» і здійснення заходів щодо  
підготовки до зняття з експлуатації 

Чорнобильської АЕС
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести у додаток до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта «Укриття» і здій-
снення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 234 (Офіцій-
ний вісник України, 2011 р., № 18, ст. 771; 2012 р., № 13, ст. 480; 2015 р., № 76, ст. 2513;  
2016 р., № 23, ст. 915; 2021 р., № 26, ст. 1279), такі зміни:

у графі «Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень»:
у пункті 1 цифри «665 980» замінити цифрами «655 980»;
у позиції «Усього» цифри «1 364 876,2» замінити цифрами «1 354 876,2».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 серпня 2021 р. № 838 
Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України  
 від 22 січня 2005 р. № 82 і  
від 24 липня 2019 р. № 805

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. № 82 «Про реа-

лізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України «Про музеї та му-
зейну справу» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 4, ст. 216) і від 24 липня 2019 р. 
№ 805 «Деякі питання охорони та збереження об’єктів всесвітньої спадщини» (Офі-
ційний вісник України, 2019 р., № 70, ст. 2447) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 серпня 2021 р. № 838

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

 від 22 січня 2005 р. № 82 і від 24 липня 2019 р. № 805
1. Пункт 4 Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і ко-

мунальних музеїв, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січ-
ня 2005 р. № 82, після слів «трудова книжка» доповнити словами «(у разі наявності) 
або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реє-
стру загальнообов’язкового державного соціального страхування». 

2. Абзац третій пункту 15 Порядку утворення та формування складу наглядової 
ради об’єкта всесвітньої спадщини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 липня 2019 р. № 805, після слів «копія трудової книжки (за наявнос-
ті)» доповнити словами «або відомостей про трудову діяльність з реєстру застра-
хованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального 
страхування,».



17 серпня 2021 року, вівторок, № 158 www.ukurier.gov.ua 21

ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 11 серпня 2021 р. № 835 

Київ

Про внесення змін до Порядку призначення  
і виплати державної соціальної допомоги  

особам з інвалідністю з дитинства  
та дітям з інвалідністю

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам 

з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 79 «Деякі питання призначення і ви-
плати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з ін-
валідністю» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 13, ст. 545), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 серпня 2021 р. № 835

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку призначення і виплати  

державної соціальної допомоги особам з інвалідністю  
з дитинства та дітям з інвалідністю

1. Пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
«Після установлення лікарсько-консультативною комісією закладу охоро-

ни здоров’я причинного зв’язку інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням 
здоров’я від вибухонебезпечних предметів, отриманим дитиною з інвалідністю до 18 
років, заклад охорони здоров’я у триденний строк зобов’язаний надіслати до органу 
соціального захисту населення за місцем проживання законного представника дити-
ни з інвалідністю медичний висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охо-
рони здоров’я з установлення причинного зв’язку інвалідності з пораненням чи ін-
шим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів, отриманим дитиною 
з інвалідністю до 18 років.».

2. Пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:
«Розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, 

інвалідність яких пов’язана з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибу-
хонебезпечних предметів, з урахуванням всіх надбавок, підвищень та інших доплат, 
у тому числі передбачених Кабінетом Міністрів України, підвищується на 50 відсотків 
розміру державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років.».

3. Пункт 13 викласти в такій редакції:
«13. Якщо дитину з інвалідністю, на яку виплачувалася державна соціальна допо-

мога (в тому числі з надбавкою на догляд), після досягнення 18-річного віку визна-
но особою з інвалідністю з дитинства та встановлено групу (підгрупу) інвалідності, 
надбавка на догляд виплачується з дня встановлення групи (підгрупи) інвалідності.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 серпня 2021 р. № 837 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 24 лютого 2003 р. № 213
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 213 «Про 

розміри та порядок оплати праці спеціалістів, експертів і технічних працівників, які 
залучаються до роботи у виборчих комісіях по виборах народних депутатів України, 
комісіях всеукраїнського референдуму для організаційного, правового, технічного 
забезпечення здійснення повноважень зазначених комісій» (Офіційний вісник Украї-
ни, 2003 р., № 9, ст. 382; 2012 р., № 22, ст. 836; 2013 р., № 11, ст. 410; 2020 р., № 54, 
ст. 1679) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 серпня 2021 р. № 837

ЗМІНИ, 
 що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 24 лютого 2003 р. № 213
1. У назві постанови слова «комісіях всеукраїнського референдуму» замінити сло-

вами «комісіях з всеукраїнського референдуму».
2. Вступну частину постанови викласти в такій редакції:
«Відповідно до частини шостої статті 149 Виборчого кодексу України, частини 

п’ятої статті 47 Закону України «Про вибори народних депутатів України», частини 
п’ятої статті 67 Закону України «Про всеукраїнський референдум» Кабінет Міністрів 
України ПОСТАНОВЛЯЄ:».

3. В абзаці третьому слова «Розмір оплати праці залученого працівника не пови-
нен перевищувати розмір місячної заробітної плати члена відповідної виборчої ко-
місії, комісії всеукраїнського референдуму» замінити словами «Розмір оплати пра-
ці працівника, який залучається до роботи в окружних та дільничних виборчих комі-
сіях, не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на 
день нарахування такої оплати, а працівника, який залучається до роботи в окруж-
них та дільничних комісіях з всеукраїнського референдуму, — за розмір мінімальної 
заробітної плати, встановлений на день початку процесу всеукраїнського референ-
думу, та не повинен перевищувати місячного розміру оплати праці члена відповідної 
виборчої комісії, комісії з всеукраїнського референдуму».

4. В абзаці четвертому слова «територіальному окрузі всеукраїнського референду-
му» замінити словами «територіальному окрузі з всеукраїнського референдуму», а сло-
ва «розмір місячної заробітної плати» — словами «місячного розміру оплати праці».

5. У тексті постанови слова «комісія всеукраїнського референдуму» в усіх відмін-
ках і формах числа замінити словами «комісія з всеукраїнського референдуму» у 
відповідному відмінку і числі.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 серпня 2021 р. № 848 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов  
Кабінету Міністрів України 

 Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 серпня 2021 р. № 848

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про Українську частину Спільної міжурядової комісії з питань спів-
робітництва, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 
2000 р. № 943 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 24, ст. 1002; 2018 р., № 52,  
ст. 1825; 2021 р., № 37, ст. 2227):

1) абзац четвертий пункту 5, абзац третій пункту 7, абзац другий пункту 9 після 
слів «Прем’єр-міністр України» доповнити словами «, Перший віце-прем’єр-міністр 
України — Міністр економіки»;

2) у пункті 141: 
перше речення абзацу першого викласти в такій редакції:
«141. Строк проведення спільного засідання Комісії, його порядок денний, прове-

дення спільного засідання Комісії, зокрема в режимі реального часу з використан-
ням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, узгоджується диплома-
тичними каналами.»;

абзац другий після слів «Прем’єр-міністр України» доповнити словами «, Перший 
віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки»;

3) доповнити Положення пунктами 142 і 143 такого змісту:
«142. Відповідний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів України забезпечує 

організацію технічного супроводу проведення спільного засідання Комісії, зустрічей 
співголів національних частин Комісії у режимі реального часу з використанням від-
повідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, у разі, коли головою Української 
частини Комісії є Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України — 
Міністр економіки, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної ін-
теграції України, Віце-прем’єр-міністр України — Міністр з питань реінтеграції тимча-

сово окупованих територій, Віце-прем’єр-міністр України — Міністр цифрової транс-
формації, Віце-прем’єр-міністр України — Міністр з питань стратегічних галузей про-
мисловості або Міністр Кабінету Міністрів України.»;

«143. Протоколи, спільні заяви та інші документи, підписані за підсумками прове-
дення спільних засідань Комісії, надсилаються Мінекономіки.

Мінекономіки забезпечує зберігання протоколів, спільних заяв та інших докумен-
тів, підписаних за підсумками проведення спільних засідань Комісії.».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 503 «Про голів 
Української частини спільних міжурядових комісій з питань співробітництва» (Офі-
ційний вісник України, 2020 р., № 52, ст. 1627; 2021 р., № 17, ст. 673):

1) у пункті 1 слова і цифри «згідно з додатками 1 — 19» замінити словами і циф-
рами «згідно з додатками 1 — 18»;

2) абзац третій пункту 2 після слів «коли головою є» доповнити словами «Перший 
віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки,»;

3) у додатках до постанови:
додатки 1 — 18 викласти в такій редакції:

«Додаток 1  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 17 червня 2020 р. № 503 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 серпня 2021 р. № 848)
ПЕРЕЛІК 

спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, головою Української 
частини яких є Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки

Українсько-Американська рада з торгівлі і інвестицій
Міжурядова українсько-еміратська комісія з питань торговельно-економічного 

співробітництва
Міжурядова Спільна Комісія по економічному та науково-технічному співробітни-

цтву між Україною і Арабською Республікою Єгипет
Українсько-іракська спільна Комісія з питань торговельного, економічного, науко-

вого та технічного співробітництва
Спільна Міждержавна українсько-казахстанська Комісія з економічного співро-

бітництва
Міжурядова українсько-кувейтська комісія з питань економічного, технічного та 

торговельного співробітництва
Міжурядова українсько-корейська комісія з питань торговельно-економічного 

співробітництва
Міжурядова українсько-саудівська комісія з торговельно-економічного та науко-

во-технічного співробітництва
Українсько-словацька Змішана Комісія з питань економічного, промислового і на-

уково-технічного співробітництва
Спільна комісія з питань торгівлі між Урядом України та Урядом Королівства Таїланд

Додаток 2  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 17 червня 2020 р. № 503 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 серпня 2021 р. № 848)
ПЕРЕЛІК  

спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, головою Української 
частини яких є Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції України
Комісія зі співробітництва між Урядом України та Урядом Китайської Народної 

Республіки
Українсько-німецька група високого рівня з економічного співробітництва

Додаток 3  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 17 червня 2020 р. № 503 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 серпня 2021 р. № 848)
ПЕРЕЛІК  

спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, головою Української 
частини яких є Віце-прем’єр-міністр України — Міністр з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій
Міжурядова українсько-білоруська змішана комісія з питань торговельно-еконо-

мічного співробітництва
Міжурядова українсько-молдовська змішана комісія з питань торговельно-еконо-

мічного співробітництва
Українсько-польська міжурядова комісія з питань економічного співробітництва
Спільна Українсько-Ізраїльська Комісія з питань торгівлі та економічного співро-

бітництва
Спільна міжурядова Українсько-Азербайджанська комісія з питань економічного 

співробітництва
Додаток 4  

до постанови Кабінету Міністрів України  
від 17 червня 2020 р. № 503 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 11 серпня 2021 р. № 848)

ПЕРЕЛІК  
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, головою Української 
частини яких є Віце-прем’єр-міністр України — Міністр з питань стратегічних 

галузей промисловості
Спільна українсько-аргентинська міжурядова Комісія з торговельно-економічно-

го співробітництва
Спільна українсько-бразильська міжурядова комісія з торговельно-економічно-

го співробітництва
Спільна українсько-пакистанська комісія з питань економічного співробітництва
Спільна українсько-перуанська міжурядова комісія з питань торговельно-еконо-

мічного співробітництва
Українсько-чеська змішана комісія з питань економічного, промислового і науко-

во-технічного співробітництва
Українсько-Чилійська Урядова Комісія
Міжурядова українсько-турецька комісія з торговельно-економічного співробітництва
Спільна українсько-узбецька комісія з всебічного співробітництва

Додаток 5  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 17 червня 2020 р. № 503 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 серпня 2021 р. № 848)
ПЕРЕЛІК  

спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, головою Української 
частини яких є Віце-прем’єр-міністр України —  Міністр цифрової трансформації
Спільна міжурядова українсько-естонська комісія з економічного, промислового 

та науково-технічного співробітництва
Спільна українсько-словенська комісія з питань торговельно-економічного спів-

робітництва
Українсько-швейцарський Спільний Комітет

Додаток 6  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 17 червня 2020 р. № 503 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 серпня 2021 р. № 848)
ПЕРЕЛІК  

спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, головою Української 
частини яких є Міністр Кабінету Міністрів України

Спільна міжурядова українсько-грузинська комісія з питань економічного спів-
робітництва

Міжурядова українсько-латвійська комісія з питань економічного, промислового і 
науково-технічного співробітництва

Додаток 7  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 17 червня 2020 р. № 503 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 серпня 2021 р. № 848)
ПЕРЕЛІК  

спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, головою Української 
частини яких є Міністр аграрної політики та продовольства

Українсько-албанська Спільна комісія
Міжурядова українсько-ліванська комісія з торговельно-економічного співробітництва

Додаток 8  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 17 червня 2020 р. № 503 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 серпня 2021 р. № 848)
ПЕРЕЛІК  

спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, головою Української 
частини яких є Міністр закордонних справ

Міжурядова українсько-індійська комісія по торговельному, економічному, науко-
вому, технічному, промисловому і культурному співробітництву

Міжурядова українсько-монгольська комісія з питань торговельно-економічного 
співробітництва

Спільна українсько-парагвайська комісія з питань торговельно-економічного 
співробітництва

Спільна міжурядова українсько-угорська комісія з питань економічного співро-
бітництва

Спільна міжурядова українсько-туркменська комісія з питань економічного і куль-
турно-гуманітарного співробітництва

Додаток 9 
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 17 червня 2020 р. № 503 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 серпня 2021 р. № 848)
ПЕРЕЛІК  

спільних міжурядових комісій з питань співробітництва,  
головою Української частини яких є Міністр фінансів

Спільна комісія з економічного, торговельного та технічного співробітництва між 
Урядом України та Урядом Держави Катар

Міжурядова українсько-кіпрська комісія
Додаток 10 

до постанови Кабінету Міністрів України  
від 17 червня 2020 р. № 503 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 11 серпня 2021 р. № 848)

ПЕРЕЛІК  
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, головою Української 

частини яких є Міністр внутрішніх справ
Українсько-Італійська Рада з економічного, промислового і фінансового співро-

бітництва
Змішана Українсько-Французька міжурядова комісія з економічного співробітництва

Додаток 11 
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 17 червня 2020 р. № 503 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 серпня 2021 р. № 848)
ПЕРЕЛІК  

спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, головою Української 
частини яких є Міністр розвитку громад та територій

Українсько-австрійська змішана комісія з питань торговельно-економічних зв’язків
Постійна українсько-баварська робоча комісія
Українсько-бельгійська Змішана Комісія

Додаток 12 
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 17 червня 2020 р. № 503 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 серпня 2021 р. № 848)
ПЕРЕЛІК  

спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, головою Української 
частини яких є Міністр інфраструктури

Міжурядова Українсько-Іранська спільна комісія з економічного та торговельно-
го співробітництва

Міжурядова українсько-литовська комісія з питань торговельно-економічного та 
науково-технічного співробітництва

Українсько-Румунська Спільна комісія з питань економічного, промислового, нау-
кового та технічного співробітництва

Додаток 13 
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 17 червня 2020 р. № 503 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 серпня 2021 р. № 848)
ПЕРЕЛІК 

спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, головою Української 
частини яких є Міністр соціальної політики

Спільна міжурядова українсько-вірменська комісія з питань економічного спів-
робітництва

Додаток 14 
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 17 червня 2020 р. № 503 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 серпня 2021 р. № 848)
ПЕРЕЛІК  

спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, головою Української 
частини яких є Міністр молоді та спорту

Українсько-болгарська спільна міжурядова комісія з питань економічного спів-
робітництва

Українсько-португальська Спільна Комісія з економічного співробітництва
Додаток 15 

до постанови Кабінету Міністрів України  
від 17 червня 2020 р. № 503 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 11 серпня 2021 р. № 848)

ПЕРЕЛІК  
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва,  головою Української 

частини яких є Міністр культури та інформаційної політики
Українсько-норвезька Міжурядова комісія з питань співробітництва у галузі тор-

гівлі, підприємництва та економіки
Міжурядова українсько-фінляндська комісія з питань торгівлі та економічного 

співробітництва
Додаток 16 

до постанови Кабінету Міністрів України  
від 17 червня 2020 р. № 503 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 11 серпня 2021 р. № 848)

ПЕРЕЛІК  
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, головою Української 

частини яких є Міністр у справах ветеранів
Спільна українсько-хорватська комісія з питань економічного співробітництва

Додаток 17 
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 17 червня 2020 р. № 503 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 серпня 2021 р. № 848)
ПЕРЕЛІК  

спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, головою Української 
частини яких є заступник Міністра економіки — Торговий представник України
Українсько-афганська Спільна міжурядова комісія з торговельно-економічного 

співробітництва
Українсько-в’єтнамська Міжурядова комісія з питань торговельно-економічного 

та науково-технічного співробітництва
Міжурядова Спільна українсько-грецька Робоча Група з економічного, промисло-

вого, технічного та наукового співробітництва
Міжурядова українсько-індонезійська комісія з економічного та технічного спів-

робітництва
Спільна Українсько-Йорданська Комісія з торговельно-економічного співробітництва
Спільна міжурядова українсько-киргизька комісія із співробітництва
Спільний українсько-малайзійський торговельний комітет
Міжурядова українсько-марокканська комісія з питань торговельно-економічно-

го, науково-технічного та культурного співробітництва
Міжурядова українсько-македонська комісія з питань торговельно-економічного 

співробітництва
Міжурядова українсько-сербська комісія з питань торговельно-економічного та 

науково-технічного співробітництва
Спільна міжурядова українсько-таджицька комісія з питань економічного співро-

бітництва
Міжурядова українсько-туніська комісія з питань торговельно-економічного та 

технічного співробітництва
Додаток 18 

до постанови Кабінету Міністрів України  
від 17 червня 2020 р. № 503 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 11 серпня 2021 р. № 848)

ПЕРЕЛІК  
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, головою Української 

частини яких є заступник Міністра економіки, до повноважень якого належать 
питання регуляторної політики

Спільний українсько-боснійсько-герцеговинський комітет
Змішана Міжурядова українсько-іспанська Комісія з економічного і промислово-

го співробітництва
Українсько-Мексиканська Міжурядова Комісія»;
додаток 19 виключити.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua22 

ДОКУМЕНТИ
 
 
 
 

ПОСТАНОВА 
від 11 серпня 2021 р. № 859 

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів  
України від 5 червня 2019 р. № 483 та визнання  

такими, що втратили чинність, деяких  
постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку 
електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функ-
ціонування ринку електричної енергії» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 49, ст. 
1658; 2020 р., № 67, ст. 2154, № 71, ст. 2260; 2021 р., № 4, ст. 220, № 27, ст. 1447,  № 
37, ст. 2229) – із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 
липня 2021 р. № 767, зміни, що додаються.

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

3. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, внести зміни до Правил ринку, затвер-
джених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфе-
рах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 р. № 307 «Про затвер-
дження Правил ринку», та інших нормативно-правових актів Комісії щодо здійснен-
ня першочергової оплати за балансуючу електричну енергію виробникам електричної 
енергії, на яких покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспіль-
них інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, передбачені поста-
новою Кабіну Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2021 р., крім:
підпункту 1, абзаців другого – четвертого підпункту 2 пункту 1, підпунктів 4 і 5 

пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 верес-
ня 2021 р.;

підпункту 1 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності 
з дня її опублікування та втрачає чинність з 1 жовтня 2021 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 серпня 2021 р. № 859

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483

1. У постанові:
1) пункт 11 викласти в такій редакції:
«11. Постачальникам універсальних послуг, державному підприємству «Гаранто-

ваний покупець», державному підприємству «Національна атомна енергогенеруюча 
компанія «Енергоатом», приватному акціонерному товариству «Укргідроенерго» до 
15 вересня 2021 р. укласти договори про надання послуг із забезпечення доступнос-
ті електричної енергії для побутових споживачів постачальником універсальних по-
слуг та гарантованим покупцем, передбачених додатками 2 та 4 до Положення, за-
твердженого цією постановою.»;

2) доповнити постанову пунктами 12—16 такого змісту:
«12. Постачальникам універсальних послуг, державному підприємству «Націо-

нальна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», операторам системи роз-
поділу забезпечити до 30 вересня 2021 р. купівлю-продаж на електронних аукці-
онах електричної енергії, необхідної для виконання у жовтні 2021 р. спеціальних 
обов’язків із забезпечення доступності електричної енергії для побутових спожива-
чів, визначених у Положенні, затвердженому цією постановою.

13. Приватному акціонерному товариству «Укргідроенерго» до 27 вересня 2021 
р. забезпечити авансування державному підприємству «Гарантований покупець» по-
слуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів у 
сумі 1 млрд. гривень.

Сума невикористаного авансування станом на 31 грудня 2021 р. підлягає повер-
ненню приватному акціонерному товариству «Укргідроенерго» до 15 січня 2022 року.

14. Державному підприємству «Національна атомна енергогенеруюча компанія 
«Енергоатом» здійснити продаж електричної енергії державному підприємству «Га-
рантований покупець» на жовтень та листопад 2021 р. за двосторонніми договорами 
на електронних аукціонах за ціною 150 гривень за МВт•год. у обсягах, що відповіда-
ють коригуванням на фактичні дані щодо погодинних обсягів споживання електрич-
ної енергії побутовими споживачами у серпні та вересні 2021 року.

15. Приватному акціонерному товариству «Укргідроенерго» здійснити продаж 
електричної енергії державному підприємству «Гарантований покупець» на жовтень 
та листопад 2021 р. електричної енергії за двосторонніми договорами на електро-
нних аукціонах за ціною 10 гривень за МВт•год у обсягах, що відповідають коригу-
ванням на фактичні дані щодо погодинних обсягів споживання електричної енергії 
побутовими споживачами у серпні та вересні 2021 р. в торговій зоні «Острів Бурш-
тинської ТЕС» та розраховані державним підприємством «Гарантований покупець».

16. Державному підприємству «Гарантований покупець» здійснити продаж: 
додаткових обсягів електричної енергії постачальникам універсальних послуг 

згідно з діючими до прийняття цієї постанови договорами на жовтень та листопад 
2021 року;

електричної енергії, що купується відповідно до пункту 15 цієї постанови, за дво-
сторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії.»;

3) у пункті 2 цифри і слова «30 вересня 2021 року» замінити цифрами і словами 
«30 квітня 2022 року».

2. У Положенні про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку елек-
тричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціону-
вання ринку електричної енергії, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 1 додатка 3 до Положення цифри і слова «31 серпня 2021 року» замі-
нити цифрами і словами «30 вересня 2021 року»;

2) Положення викласти в такій редакції:
«ЗАТВЕРДЖЕНО 

 постановою Кабінету Міністрів України 
 від 5 червня 2019 р. № 483 

 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 11 серпня 2021 р. № 859)

ПОЛОЖЕННЯ 
про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії 

для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 
електричної енергії

1. З метою забезпечення загального економічного інтересу в електроенергетичній 
галузі України, необхідного для задоволення інтересів громадян, суспільства і дер-
жави, та забезпечення сталого довгострокового розвитку електроенергетичної галузі 
і конкурентоспроможності національної економіки на учасників ринку відповідно до 
статті 62 Закону України «Про ринок електричної енергії» у порядку, передбаченому 
цим Положенням, тимчасово покладаються спеціальні обов’язки.

Цим Положенням визначено:
загальносуспільний інтерес, для забезпечення якого на учасників ринку поклада-

ються спеціальні обов’язки;
зміст та обсяг спеціальних обов’язків, що покладаються на учасників ринку елек-

тричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функці-
онування ринку електричної енергії згідно з цим Положенням (далі — спеціальні 
обов’язки);

учасників ринку, на яких покладаються спеціальні обов’язки;
обсяг прав учасників ринку, на яких покладаються спеціальні обов’язки, необхід-

них для їх виконання;
категорії споживачів, яких стосуються спеціальні обов’язки;
територію та строк виконання спеціальних обов’язків;
джерела фінансування та порядок визначення компенсації, що надається учасни-

кам ринку, на яких покладаються спеціальні обов’язки.
2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі Украї-

ни «Про ринок електричної енергії».
3. До категорій споживачів, яких стосуються спеціальні обов’язки, належать по-

бутові споживачі, визначені у Законі України «Про ринок електричної енергії», та 
споживачі (цілі споживання), визначені в абзацах одинадцятому — чотирнадцято-
му пункту 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» зазначеного Зако-
ну (далі — побутові споживачі).

Загальносуспільний інтерес, для забезпечення якого на учасників ринку покла-
даються спеціальні обов’язки, полягає у наданні послуг із забезпечення доступності 
електричної енергії для побутових споживачів.

4. Спеціальні обов’язки покладаються на таких учасників ринку електричної енер-
гії:

виробників електричної енергії, перелік яких наведено у додатку 1 (далі — ви-
робники);

постачальників універсальних послуг;
гарантованого покупця;
операторів систем розподілу виключно в частині обов’язкового придбання тех-

нологічних витрат електричної енергії в порядку та на умовах, визначених цим По-
ложенням;

постачальника «останньої надії».
5. До спеціальних обов’язків належить:
постачання електричної енергії побутовим споживачам постачальників універ-

сальних послуг за фіксованими цінами, визначеними у додатку 3;
надання постачальниками універсальних послуг гарантованому покупцю послуг 

із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів (далі — 
послуга постачальників універсальних послуг) за договорами про надання послуг із 
забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів постачаль-
ником універсальних послуг за примірною формою згідно з додатком 2 і відповід-
не прийняття та оплата послуг постачальників універсальних послуг гарантованим 
покупцем;

надання гарантованим покупцем виробникам послуг із забезпечення доступності 
електричної енергії для побутових споживачів (далі — послуга гарантованого покуп-
ця) за договорами про надання послуг із забезпечення доступності електричної енер-
гії для побутових споживачів гарантованим покупцем за примірною формою згід-
но з додатком 4 і відповідне прийняття та оплата послуг гарантованого покупця ви-
робниками;

придбання операторами системи розподілу за результатами проведення електро-
нних аукціонів у державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» стандартних продук-
тів BASE_Q або BASE_Y для компенсації власних технологічних витрат електричної 
енергії таких операторів системи розподілу в торговій зоні «об’єднаної енергосисте-
ми України» в обсязі мінімальної величини технологічних витрат електричної енергії 
на її розподіл електричними мережами за годину в аналогічному місяці попереднього 
року з урахуванням показника ефективності  технологічних витрат електричної енер-
гії, визначеного рішеннями НКРЕКП, за ціною 1700 гривень за МВт•год. Зазначена ці-
на підлягає індексації на індекс цін виробників промислової продукції в кварталі, на-
ступному за кварталом набрання чинності цим Положенням;

придбання постачальниками універсальних послуг, що діють в торговій зо-
ні «об’єднаної енергосистеми України», за результатами проведення електронних 
аукціонів у державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» стандартних продуктів 
BASE_М для постачання побутовим споживачам таких постачальників універсаль-
них послуг в обсязі їх мінімального споживання електричної енергії в торговій зоні 
«об’єднаної енергосистеми України» за годину в аналогічному місяці попереднього 
року за ціною індекс РДН BASE в торговій зоні «об’єднаної енергосистеми України» 
(«бази») за період М-3, де М — розрахунковий місяць.

6. Вартість послуги гарантованого покупця, що надається виробникам гаранто-
ваним покупцем, розраховується для кожного виробника за методикою розрахунку 
вартості послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових спо-
живачів, що надається гарантованим покупцем виробнику електричної енергії, згід-
но з додатком 6.

Вартість послуги постачальників універсальних послуг, що надається гарантова-
ному покупцю постачальниками універсальних послуг, розраховується за кожним 
постачальником універсальних послуг за методикою розрахунку вартості послуги із 
забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, що нада-
ється постачальниками універсальних послуг гарантованому покупцю, згідно з до-
датком 5.

7. Виробники зобов’язані:
1) укласти з гарантованим покупцем договори про надання послуги із забезпе-

чення доступності електричної енергії для побутових споживачів гарантованим по-
купцем (далі — договір 1);

2) своєчасно надавати гарантованому покупцю інформацію, необхідну для розра-
хунку прогнозної та фактичної вартості послуги гарантованого покупця;

3) оплачувати своєчасно та у повному обсязі гарантованому покупцю вартість по-
слуги гарантованого покупця;

4) виконувати інші умови договору 1;
5) оприлюднювати щомісяця до 25 числа місяця, що настає за розрахунковим пе-

ріодом, на власному веб-сайті інформацію про вартість та оплату послуги гаранто-
ваного покупця.

8. Гарантований покупець зобов’язаний:
1) укласти з виробниками договори 1 та з постачальниками універсальних по-

слуг договори про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії 
для побутових споживачів постачальником універсальних послуг (далі — договір 2);

2) оплачувати своєчасно та у повному обсязі постачальникам універсальних по-
слуг вартість надання постачальниками універсальних послуг гарантованому покуп-
цю послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових спожива-
чів за умови відсутності у постачальника універсальних послуг та операторів систем 
розподілу, на території яких здійснюється постачання електричної енергії населенню, 
заборгованості перед державним підприємством «НАЕК «Енергоатом» за поставлену 
електричну енергію згідно з пунктом 5 цього Положення;

3) виконувати інші умови договорів 1 і 2;
4) оприлюднювати щомісяця до 25 числа місяця, що настає за розрахунковим пе-

ріодом, на власному веб-сайті інформацію:
про вартість та оплату послуги постачальників універсальних послуг за розрахун-

ковий місяць окремо за кожним постачальником універсальної послуги;
про вартість та оплату послуги гарантованого покупця за розрахунковий місяць 

окремо за кожним виробником.
9. Постачальники універсальних послуг зобов’язані:
1) здійснювати купівлю електричної енергії на електронних аукціонах за двосто-

ронніми договорами, на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку 
електричної енергії в обсягах, що необхідні для постачання побутовим споживачам;

2) здійснювати надання універсальних послуг побутовим споживачам за фіксова-
ними цінами, визначеними у додатку 3;

3) укласти з гарантованим покупцем договір 2;
4) своєчасно надавати гарантованому покупцю всі необхідні дані для розрахун-

ку прогнозної та фактичної вартості послуги постачальників універсальних послуг та 
виконувати інші умови договору 2;

5) оприлюднювати щомісяця до 25 числа місяця, що настає за розрахунковим пе-
ріодом, на власному веб-сайті інформацію про погодинні фактичні обсяги продажу 
електричної енергії побутовим споживачам;

6) здійснювати купівлю стандартних продуктів BASE_M в обсязі мінімального спо-
живання електричної енергії побутовими споживачами відповідного постачальника 
універсальних послуг за годину в аналогічному місяці попереднього року відповідно 
до умов, визначених пунктом 5 цього Положення.

10. Постачальники універсальних послуг мають право отримувати від гарантова-
ного покупця оплату вартості послуги постачальників універсальних послуг.

11. Гарантований покупець має право:
своєчасно та в повному обсязі отримувати від виробників оплату вартості послу-

ги гарантованого покупця;
своєчасно отримувати від виробників інформацію, необхідну для розрахунку про-

гнозної та фактичної вартості послуги гарантованого покупця.
12. Оператор системи розподілу та оператор системи передачі  зобов’язані:
1) до 9 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, за зверненнями по-

стачальників універсальних послуг, які провадять на їх території ліцензовану діяль-
ність постачання електричної енергії побутовим споживачам, здійснювати підтвер-
дження фактичних загальних обсягів споживання електричної енергії, необхідної для 
задоволення потреб побутових споживачів, відповідно до договорів про надання по-
слуг з розподілу (передачі) електричної енергії;

2) до 20 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, за зверненням га-
рантованого покупця, подавати інформацію про споживання за всіма точками комер-
ційного обліку всіх побутових споживачів із зазначенням місячного обсягу спожи-
вання та EIC-коду точки комерційного обліку такого побутового споживача;

3) до 20 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, за зверненням га-
рантованого покупця, подавати інформацію про місячний обсяг відпуску електрич-
ної енергії виробниками та місячний обсяг споживання електричної енергії на тери-
торії провадження ліцензованої діяльності відповідного оператора системи розподі-
лу або оператора системи передачі;

13. Оператори системи розподілу зобов’язані здійснювати купівлю електричної 
енергії у вигляді стандартних продуктів BASE_Q або BASE_Y у державного підприєм-
ства «НАЕК «Енергоатом» в обсязі мінімальної величини технологічних витрат елек-
тричної енергії на її розподіл електричними мережами за годину в аналогічному пері-
оді попереднього року з урахуванням показника ефективності технологічних витрат 
електричної енергії, визначеного рішеннями НКРЕКП.

14. У разі коли в будь-який проміжок часу відповідно до Правил ринку, затвер-
джених НКРЕКП, постачальник універсальних послуг набуває статусу «дефолтний», 
постачання електричної енергії побутовим споживачам такого постачальника універ-
сальних послуг здійснюється постачальником «останньої надії» за фіксованою ці-
ною, зазначеною у додатку 3.

У випадках, передбачених абзацом першим цього пункту, постачальник «остан-
ньої надії» набуває усіх прав та обов’язків відповідного постачальника універсаль-
них послуг, передбачених цим Положенням, в межах території провадження діяль-
ності відповідного постачальника універсальних послуг, крім обов’язку, передбаче-
ного абзацом шостим пункту 5 цього Положення.

15. Учасники ринку, на яких покладено спеціальні обов’язки, мають права, перед-
бачені цим Положенням, договорами, укладеними на виконання цього Положення, 
та законодавством.

16. Виконання спеціальних обов’язків, передбачених цим Положенням, повинне 
забезпечувати покриття економічно обґрунтованих витрат учасника ринку на їх ви-
конання.

Джерелами фінансування витрат оператора системи розподілу за виконання спе-
ціальних обов’язків є тарифи на послуги з розподілу електричної енергії відповідно-
го оператора системи розподілу. У разі понесення витрат на виконання передбачених 
цим Положенням спеціальних обов’язків оператор системи розподілу має право кло-
потати про перегляд зазначених тарифів у порядку, визначеному НКРЕКП, або про 

   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
здійснення інших заходів, передбачених відповідними нормативно-правовими акта-
ми, затвердженими НКРЕКП, з метою покриття своїх економічно обґрунтованих ви-
трат.

Джерелами фінансування витрат виробників за виконання спеціальних обов’язків 
є відповідна компенсація, порядок здійснення якої визначається Кабінетом Міністрів 
України.

17. Територією виконання спеціальних обов’язків є територія України. Спеціаль-
ні обов’язки не застосовуються до діяльності з постачання електричної енергії побу-
товим споживачам, об’єкти яких розташовані на території, на якій органи держав-
ної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої по-
вноваження.

Строком виконання спеціальних обов’язків є строк чинності постанови Кабінету 
Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 «Про затвердження Положення про по-
кладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забез-
печення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної  
енергії» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 49, ст. 1658).»;

3) додатки 1 і 3 до Положення викласти в такій редакції:
«Додаток 1 

 до Положення 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 серпня 2021 р. № 859)
ПЕРЕЛІК 

виробників електричної енергії, на яких покладено спеціальні обов’язки  
для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 

електричної енергії
Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енер-

гоатом» (виробник електричної енергії на атомних електростанціях)
ПрАТ «Укргідроенерго» (виробник електричної енергії на гідроелектростанціях)»;

«Додаток 3 
до Положення 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 11 серпня 2021 р. № 859)

ФІКСОВАНІ ЦІНИ 
на електричну енергію для побутових споживачів

1. Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів становлять з 1 
жовтня 2021 р. по 30 квітня 2022 р. включно:

Місячний обсяг  
споживання

Фіксована ціна на електричну 
енергію в гривнях за 1 кВт·год

без по-
датку на 
додану 
вартість

податок 
на додану 
вартість

з податком 
на додану 
вартість

Для індивідуальних побутових споживачів:
до 250 кВт·год (включно, за весь обсяг спо-
живання)

1,2 0,24 1,44

понад 250 кВт·год (за весь обсяг споживання) 1,4 0,28 1,68
Для колективних побутових споживачів (крім 
гуртожитків), а також споживачів (цілі спожи-
вання), які визначені в абзацах одинадцятому 
— чотирнадцятому пункту 13 розділу XVII «При-
кінцеві та перехідні положення» Закону України 
«Про ринок електричної енергії» —
за весь обсяг споживання 1,4 0,28 1,68
Для гуртожитків —
за весь обсяг споживання 1,4 0,28 1,68

2. Фіксовані ціни, визначені пунктом 1 цього додатка, застосовуються до елек-
тричної енергії, що купується у постачальників універсальних послуг та споживаєть-
ся:

1) індивідуальними та колективними побутовими споживачами, в тому числі у 
гуртожитках, що розраховуються за електричну енергію за загальним розрахунко-
вим засобом обліку в частині споживання електричної енергії фізичними особами 
для задоволення власних побутових потреб, які не включають професійну та/або гос-
подарську діяльність;

2) у багатоквартирних житлових будинках (в тому числі гуртожитках) на техніч-
ні цілі (роботу індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів та замко-
во-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного бу-
динку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків;

3) у дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-
будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території;

4) юридичними особами, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що ви-
користовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечок 
із збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, санаторі-
їв, пансіонатів, готелів тощо), у частині задоволення власних побутових потреб вну-
трішньо переміщених осіб;

5) релігійними організаціями в частині споживання електричної енергії на кому-
нально-побутові потреби.

За наявності обліку споживання електричної енергії за періодами часу розрахунки 
споживачів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 цього додатка, проводяться за фіксо-
ваною ціною на електричну енергію, визначеною пунктом 1 цього додатка, із засто-
суванням таких коефіцієнтів (за вибором споживача):

1) за двозонним диференціюванням за періодами часу:
0,5 фіксованої ціни в години нічного мінімального навантаження енергосистеми 

(з 23-ї до 7-ї години);
повна фіксована ціна в інші години доби;
2) за тризонним диференціюванням за періодами часу:
1,5 фіксованої ціни в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї 

до 11-ї години і з 20-ї до 22-ї години);
повна фіксована ціна у напівпіковий період (з 7-ї до 8-ї години, з 11-ї до 20-ї го-

дини, з 22-ї до 23-ї години);
0,4 фіксованої ціни в години нічного мінімального навантаження енергосистеми 

(з 23-ї до 7-ї години).»;
4) додаток 2 до Положення викласти в такій редакції:

«Додаток 2 
до Положення 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 11 серпня 2021 р. № 859)

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР 
про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових 

споживачів постачальником універсальних послуг
м. Київ «____» __________20___ р.____________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання — постачальника універсальних послуг)

в особі _____________________________________________________________,
                              (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)
що діє на підставі _____________, який є постачальником універсальних послуг 

(далі — постачальник), з однієї сторони, і ___________________________________ 
____________________________________________________________________
                     (найменування суб’єкта господарювання — гарантований покупець)
(далі — замовник) в особі _____________________________________________,
                                                           (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)
що діє на підставі ______________, з іншої сторони (далі — сторони), з метою ви-

конання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у про-
цесі функціонування ринку електричної енергії на період з __ ___________ 20__ р. до 
__ _________ 20__ р. з метою надання послуг із забезпечення доступності електрич-
ної енергії для побутових споживачів торгової зони ____________________________ 
уклали цей договір про нижченаведене.                            (найменування торгової зони)

Предмет договору
1. Постачальник зобов’язується надавати замовнику послуги із забезпечен-

ня доступності електричної енергії для побутових споживачів (далі — послуги), а 
замовник зобов’язується отримувати надані постачальником послуги та оплачу-
вати їх вартість на умовах та в порядку, визначеному цим договором та Положен-
ням про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енер-
гії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування рин-
ку електричної енергії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  
від 11 серпня 2021 р. № 859.

2. Місце надання послуг — територія України.
3. Строк надання послуг — з __ _________ 20___ р. до __ __________ 20___ року.

Вартість послуг та порядок оплати
4. Загальна вартість послуг за цим договором визначається як сумарна вартість 

послуг, які надаються постачальником кожного розрахункового періоду протягом 
строку дії цього договору, крім того — податок на додану вартість.

Розрахунковим періодом за цим договором є календарний місяць.
5. Прогнозна вартість послуг у відповідному місяці розраховується постачальни-

ком універсальних послуг відповідно до додатка 5 Положення про покладення спеці-
альних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загально-
суспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

6. До 15 числа місяця, що передує розрахунковому періоду, постачальник надси-
лає на електронні адреси замовника інформацію за формою, наведеною у додатку 
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5 до цього договору, в електронному вигляді з накладенням кваліфікаційного елек-
тронного підпису з подальшим надсиланням на поштову адресу одного примірни-
ка оригіналу.

7. Оплата постачальнику вартості послуг здійснюється замовником шляхом пе-
рерахування на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачаль-
ника таким чином:

перший платіж — за три банківські дні до розрахункового місяця в обсязі 20 від-
сотків прогнозної вартості послуг (з податком на додану вартість);

другий платіж — до 3 (включно) числа розрахункового місяця в обсязі 20 відсо-
тків прогнозної вартості послуг (з податком на додану вартість);

третій платіж — до 9 (включно) числа розрахункового місяця в обсязі 20 відсотків 
прогнозної вартості послуг (з податком на додану вартість);

четвертий платіж — до 15 (включно) числа розрахункового місяця в обсязі 20 від-
сотків прогнозної вартості послуг (з податком на додану вартість);

п’ятий платіж — до 21 (включно) числа розрахункового місяця в обсязі 20 відсо-
тків прогнозної вартості послуг (з податком на додану вартість);

шостий платіж — до 14 (включно) числа місяця, що настає за розрахунковим пе-
ріодом у розмірі, який визначається як різниця між вартістю послуг (з податком на 
додану вартість) за розрахунковий місяць відповідно до акта приймання-передачі по-
слуг за розрахунковий місяць за формою, наведеною у додатку 6 до цього договору, 
та сумою перших п’яти платежів.

Якщо сумарна сплата замовником постачальнику прогнозної вартості за розра-
хунковий місяць (сума перших п’яти платежів) перевищує вартість послуги, що за-
значена в акті приймання-передачі послуг, постачальник здійснює повернення за-
мовнику різниці до 15 (включно) числа місяця, що настає за розрахунковим пері-
одом.

8. Фактична вартість послуг у відповідному місяці розраховується постачальни-
ком універсальних послуг відповідно до додатка 5 Положення про покладення спе-
ціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загаль-
носуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії на під-
ставі фактичних даних.

9. До 10 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, постачальник уні-
версальних послуг надсилає на електронні адреси замовника інформацію за форма-
ми, наведеними у додатках 1—4 до цього договору, в електронному вигляді з накла-
денням кваліфікаційного електронного підпису з подальшим надсиланням на пошто-
ву адресу одного примірника оригіналу.

10. Факт надання та отримання послуг підтверджується актом приймання-пере-
дачі послуг.

Постачальник надсилає не пізніше 11 числа місяця, що настає за розрахунковим 
періодом, замовнику з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповно-
важеної особи акт приймання-передачі послуг, складений на підставі фактичної вар-
тості наданих послуг у розрахунковому періоді.

Замовник розглядає акт приймання-передачі послуг та у разі відсутності заува-
жень підписує його кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи 
протягом двох робочих днів з дня отримання акта приймання-передачі послуг або 
надсилає постачальнику обґрунтовану відмову в його підписанні із зазначенням при-
чин відмови, які повинні бути усунені.

Постачальник надсилає не пізніше 12 числа місяця, що настає за розрахунковим пе-
ріодом, замовнику поштою або передає через уповноваженого представника поста-
чальника два примірники підписаних із своєї сторони акта приймання-передачі послуг. 
Замовник протягом трьох робочих днів після отримання оригіналів акта приймання-пе-
редачі послуг підписує їх та повертає один оригінал на адресу постачальника.

Права та обов’язки сторін
11. Постачальник зобов’язаний:
1) надавати послуги;
2) повідомляти замовнику про зміни реквізитів, а також про припинення надан-

ня послуги;
3) здійснювати в повному обсязі повернення надлишково отриманих коштів у по-

рядку, визначеному пунктом 7 цього договору.
12. Постачальник має право:
1) отримувати своєчасно та у повному обсязі оплату вартості послуг;
2) вимагати перегляду проведених розрахунків;
3) запитувати інформацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань, передба-

чених цим договором.
13. Замовник зобов’язаний:
1) отримувати послуги, які надає постачальник;
2) здійснювати в повному обсязі оплату послуг у порядку, визначеному пунктом 

7 цього договору;
3) здійснювати оплату послуг на поточний рахунок постачальника;
4) повідомляти постачальнику про зміни реквізитів, припинення дії ліцензії, реор-

ганізацію чи ліквідацію;
5) повертати підписані та належним чином оформлені акти приймання-передачі 

послуг у строки, визначені пунктом 10 цього договору.
14. Замовник має право:
1) повернути непідписаними акти приймання-передачі послуг з обґрунтуванням 

причин відмови в їх підписанні;
2) вимагати перегляду проведених розрахунків.

Відповідальність і порядок розв’язання спорів
15. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання сво-

їх зобов’язань за цим договором відповідно до законодавства.
Сторони несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання 

завідомо недостовірної інформації, а також неподання копій документів, пояснень та 
іншої інформації, передбаченої умовами цього договору.

16. У разі порушення замовником зобов’язань щодо строків оплати наданих по-
слуг він сплачує постачальнику послуг пеню в розмірі 0,1 відсотка розміру платежу, 
за яким допущено прострочення оплати (але не більше подвійної облікової ставки 
Національного банку, що діє на день розрахунку), за кожний день прострочення. До-
датково на користь постачальника послуг стягується штраф у розмірі 7 відсотків за-
значеного розміру платежу за прострочення понад 30 днів.

Замовник звільняється від відповідальності, передбаченої цим пунктом догово-
ру, у разі несвоєчасної та/або неповної оплати виробниками гарантованому покуп-
цю наданих послуг відповідно до пункту 8 Положення про покладення спеціальних 
обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспіль-
них інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483.

17. У разі порушення постачальником зобов’язань згідно з пунктом 7 цього дого-
вору щодо строків повернення замовнику надлишково отриманих коштів він сплачує 
замовнику пеню в розмірі 0,1 відсотка розміру платежу (але не більше подвійної об-
лікової ставки Національного банку, що діє на день розрахунку), за яким допущено 
прострочення оплати, за кожний день прострочення. Додатково на користь замовни-
ка стягується штраф у розмірі 7 відсотків зазначеного розміру платежу за простро-
чення понад 30 днів.

18. Усі спори, пов’язані з цим договором, розв’язуються шляхом переговорів між 
сторонами. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів сторони ма-
ють право звернутися до НКРЕКП та/або до суду.

Обставини непереборної сили
19. Обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) є над-

звичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання 
зобов’язань, передбачених умовами договору, обов’язків згідно із законодавчими та 
іншими нормативно-правовими актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт 
або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими 
атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військо-
ва мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, масо-
ві заворушення, введення комендантської години, аварія, протиправні дії третіх осіб, 
пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами від-
повідних рішень та актами державних органів, заборона (обмеження) експорту/ім-
порту тощо, а також обставини, викликані винятковими погодними умовами і сти-
хійним лихом тощо.

20. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 17 цього договору, сторо-
на, яка зазнала їх впливу, повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засо-
бів повідомити про такі обставини іншій стороні у максимально стислий строк шля-
хом надіслання письмового повідомлення про настання таких обставин. Повідомлен-
ня про обставини непереборної сили повинне містити вичерпну інформацію про при-
роду обставин непереборної сили, час їх настання та оцінку їх впливу на можливість 
сторони виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором та на порядок вико-
нання зобов’язань згідно з цим договором у разі, коли це можливо.

21. У разі коли дія обставин, зазначених у пункті 17 цього договору, припиняєть-
ся, сторона, яка зазнала їх впливу, зобов’язана негайно, але в будь-якому випад-
ку в строк не пізніше 24 годин з моменту, коли сторона дізналася або повинна бу-
ла дізнатися про припинення зазначених обставин, письмово повідомити іншій сто-
роні про їх припинення. У зазначеному повідомленні повинні міститися інформація 
про час припинення дії таких обставин та строк, протягом якого сторона виконає свої 
зобов’язання за договором.

22. Наявність і строк дії обставин непереборної сили підтверджуються Торгово-
промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-про-
мисловими палатами.

23. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов цього договору в ра-
зі настання форс-мажорних обставин.

Антикорупційне застереження
24. Кожна сторона гарантує, що її керівник та інші службові (посадові) особи, які 

здійснюють повноваження щодо управління її діяльністю (заступники керівника, го-

ловний бухгалтер та його заступники, члени колегіальних органів управління), не 
притягалися до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення та/або 
не були засуджені за злочин, вчинений з корисливих мотивів, а також зобов’язується 
у разі виникнення зазначених обставин негайно повідомляти про це одна одній у 
письмовій формі.

25. Сторони гарантують та зобов’язуються не здійснювати (як безпосередньо, так 
і через третіх осіб) будь-які матеріальні/нематеріальні заохочення, зацікавлення, сти-
мулювання, пропозиції, тобто не пропонувати, не обіцяти, не надавати грошову вина-
городу, майно, майнові права, переваги, пільги, послуги, знижки, нематеріальні ак-
тиви та будь-які інші преференції працівникам сторін та особам, які пов’язані будь-
якими відносинами із сторонами, що є відповідальними за умови поставки, реаліза-
цію, оплату товару та виконання інших зобов’язань, передбачених цим договором, 
включаючи їх родичів та інших подібних чи уповноважених осіб, за вчинення ними 
дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень в інтересах будь-якої 
сторони та/або в інтересах третіх осіб і всупереч інтересам сторін.

26. У разі надходження до будь-якої сторони вимог чи пропозицій про отримання 
матеріальних/нематеріальних заохочень, зацікавлень, стимулювань у формі грошо-
вої винагороди, майна, майнових прав, переваг, пільг, послуг, знижок, нематеріаль-
них активів та будь-яких інших преференцій за вчинення ними певних дій чи безді-
яльності з використанням наданих їм повноважень на користь контрагента така сто-
рона зобов’язана негайно повідомити іншій стороні про зазначені факти.

27. У разі порушення стороною запевнень та гарантій, зазначених у цьому догово-
рі, така сторона зобов’язується відшкодувати іншій стороні усі збитки, завдані вна-
слідок такого порушення.

Інші умови
28. Під час виконання умов цього договору, а також вирішення всіх питань, що не 

обумовлені цим договором, сторони керуються законодавством, зокрема Законом 
України «Про ринок електричної енергії».

29. Сторони погоджуються зберігати конфіденційну інформацію, що стосується 
обох сторін.

30. Конфіденційні зобов’язання залишаються чинними протягом трьох років піс-
ля закінчення строку дії цього договору.

31. Конфіденційні зобов’язання не перешкоджають сторонам передавати або роз-
кривати конфіденційну інформацію, якщо одна із сторін зобов’язана зробити це від-
повідно до закону.

32. Сторони здійснюють обмін інформацією в рамках цього договору з викорис-
танням електронного документообігу. З метою контролю цілісності і достовірності ін-
формації, яка передається в електронному вигляді, а також підтвердження її автор-
ства сторони забезпечують використання електронного цифрового підпису.

Строк дії договору
33. Цей договір набирає чинності з ___________ та діє до ____________.
34. Зміна та розірвання цього договору в односторонньому порядку не допуска-

ються, якщо інше не передбачено законом.
Зміна та розірвання цього договору виникає за домовленістю сторін чи з інших 

підстав та у порядку, встановленому законодавством.
Сторона, яка вважає за необхідне змінити або розірвати цей договір, повинна на-

діслати пропозиції про це іншій стороні не пізніше ніж за 30 робочих днів до дати 
припинення дії договору.

35. Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається 
зміненим або розірваним з дня набрання чинності таким рішенням, якщо інший строк 
набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Постачальник Замовник
_________________________________
_________________________________
___________/_____________________

(підпис, прізвище, ім’я та по батькові)

_________________________________
_________________________________
___________/_____________________

(підпис, прізвище, ім’я та по батькові)
«____» _____________ 20__ р. «____» _____________ 20__ р.

Додаток 1 
до Примірного договору про надання  
послуг із забезпечення доступності  

електричної енергії для побутових споживачів постачальником  
універсальних послуг

ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ  
щодо погодинних фактичних обсягів електричної енергії, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів, за розрахунковий місяць

Погодинні фактичні обсяги електричної енергії,
необхідні для задоволення потреб побутових споживачів за розрахунковий місяць

до договору від «___» ________ 202_ р. №______
Розрахунковий місяць __________
Торговельна зона __________
Усього за розрахунковий місяць, (МВт*год.) __________

Доба
розрахункового

місяця

Година доби Усього за добу,
МВт•год.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1
…
31

Усього за розрахунковий місяць, МВт•год.

У тому числі загальні обсяги споживання побутовими споживачами на території провадження ліцензованої діяльності операторів системи розподілу, де постачальник здій-
снює постачання електричної енергії побутовим споживачам за розрахунковий місяць, становлять:

Порядковий  
номер

Найменування оператора системи розподілу Обсяг споживання побутовими споживачами за розрахунковий 
місяць, МВт•год.

Усього за розрахунковий місяць, МВт•год.

Листи-підтвердження фактичних загальних обсягів споживання побутовими споживачами на території провадження ліцензованої діяльності оператора системи розподілу, 
де постачальник здійснює постачання електричної енергії побутовим споживачам за розрахунковий місяць, МВт•год. додаються, а саме:

Лист _____________________ №____ від ___ __________ 20 ___ р.; ... 
          (найменування оператора системи розподілу)

лист ______________________ №____ від ___ __________ 20 ___ р.
         (найменування оператора системи розподілу)

____________________________________________________
      (найменування постачальника)
___________________________________________________
              (найменування посади)
_______________________ _________________________
               (підпис)                    (прізвище, ім’я, по батькові)
МП (за наявності) 

Додаток 2 
до Примірного договору про надання  
послуг із забезпечення доступності  

електричної енергії для побутових споживачів 
постачальником  

універсальних послуг
ФОРМА РОЗРАХУНКУ  

ринкової вартості електричної енергії, спожитої побутовими споживачами у 
розрахунковому місяці

______________________________________________________________________
(повна назва постачальника універсальних послуг, за споживачами якого здійснено розрахунок)

РОЗРАХУНОК
ринкової вартості електричної енергії, спожитої побутовими споживачами (ВР)

за _______________________ 20___ року
(місяць)

до договору від «___» ________ 20 ___ р. №______

Найменування операторів 
систем розподілу/операто-

рів систем передачі

Обсяг електричної енергії, спо-
житої населенням за розра-
хунковий місяць на терито-

рії операторів систем розподі-
лу/операторів систем переда-

чі, МВт·год

Ціна на універсальні 
послуги для непобуто-
вих споживачів з ура-
хуванням відповідно-

го класу напруги (Цуп), 
гривень

1 2 3

…

…

Усього

____________________________ 
(найменування посади керівника)

_______________ 
(підпис) 

_________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

МП (за наявності)

Головний бухгалтер
_______________ 

(підпис)
________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

МП (за наявності)

________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові виконавця, телефон, адреса електронної пошти, підпис)

Додаток 3 
до Примірного договору про надання  
послуг із забезпечення доступності  

електричної енергії для побутових споживачів 
постачальником універсальних послуг

ФОРМА РОЗРАХУНКУ  
вартості електричної енергії, спожитої побутовими 

споживачами у розрахунковому періоді

______________________________________________________________________
(повна назва постачальника універсальних послуг, за споживачами якого виконано розрахунок)

РОЗРАХУНОК
вартості електричної енергії, спожитої побутовими споживачами  

у розрахунковому періоді (ВТ) *

за ____________________20___ року 
 (місяць) 

до договору від «___» ________ 20 ___ р. № ______

Категорії споживачів (ціно-
ві групи)**

Обсяги електрич-
ної енергії, спо-

житої i-тою ціно-
вою групою побу-
тових споживачів 
у розрахунковому 
періоді, МВт·год 

(із заокругленням 
до трьох знаків 

після коми)

Встановлені ці-
ни на електричну 
енергію для побу-
тових споживачів 
у розрахунковому 
періоді, гривень 

за МВт·год

Вартість елек-
тричної енергії, 
спожитої i-тою 
ціновою гру-

пою побутових 
споживачів у  
розрахунко-
вому періо-

ді, гривень за 
МВт·год (із за-
округленням 

до двох знаків 
після коми)

(графа 1 x гра-
фа 2), грн

1 2 3
Усього
Сума компенсації втрат від 
постачання електроенергії 
побутовим споживачам, яке 
розраховується за цінами, 
диференційованими за періо-
дами часу, за розрахунковий 
місяць, гривень
Вартість електричної енергії, 
спожитої побутовими спожива-
чами у розрахунковому періоду 
з урахуванням компенсації втрат 
від постачання електроенергії за 
цінами, диференційованими за 
періодами часу (ВТ), гривень________________

* У разі наявності побутових споживачів електричної енергії 1 класу напруги розрахунок здій-
снюється для кожного класу окремо.

** Категорії споживачів можуть змінюватися відповідно до нормативно-правових актів.

Додаток 4 
до Примірного договору про надання послуг 

із забезпечення доступності  
електричної енергії для побутових споживачів 

постачальником універсальних послуг
ФОРМА РОЗРАХУНКУ 

 вартості послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових 
споживачів, що надається постачальниками універсальних послуг гарантованому 

покупцю у розрахунковому періоді
Розрахунок

__________________________________________________
(повна назва постачальника)

вартості послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових 
споживачів, що надається постачальниками універсальних послуг гарантованому 

покупцю у розрахунковому періоді
за _________________ 20___ року

 (місяць) 
до договору від «___» ________ 20 __ р. №______

1. Ринкова вартість електричної енергії, спожитої побутовими спожива-
чами (ВР) у розрахунковому періоді, гривень

2. Вартість електричної енергії, спожитої побутовими споживачами у 
розрахунковому періоді (Вф), гривень

3. Вартість послуги із забезпечення доступності електричної енергії для 
побутових споживачів, що надається постачальниками універсальних 
послуг гарантованому покупцю у розрахунковому періоді, гривень

________________________________________
    (найменування постачальника)
_________________________________________
   (найменування посади)
________________ _________________________
             (підпис)         (прізвище, ім’я, по батькові)
МП (за наявності) 
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ДОКУМЕНТИ
Додаток 5 

до Примірного договору про надання  
послуг із забезпечення доступності  

електричної енергії для побутових споживачів 
постачальником універсальних послуг

ФОРМА РОЗРАХУНКУ  
прогнозної вартості послуги із забезпечення доступності електричної енергії 

для побутових споживачів, що надається постачальниками універсальних послуг 
гарантованому покупцю у розрахунковому періоді

Розрахунок
__________________________________________________

(повна назва постачальника)
прогнозної вартості послуги із забезпечення доступності електричної енергії для 

побутових споживачів, що надається постачальниками універсальних послуг гаран-
тованому покупцю у розрахунковому періоді

за ______________ 20___ року
     (місяць) 

до договору від «___» ________ 20___ р. № ______

1. Вартість послуги із забезпечення доступності електричної 
енергії для побутових споживачів, що надається постачальни-
ками універсальних послуг гарантованому покупцю за місяць, 
що передував попередньому розрахунковому періоду, гривень

2. Прогнозна вартість послуги із забезпечення доступності елек-
тричної енергії для побутових споживачів, що надається по-
стачальниками універсальних послуг гарантованому покупцю 
у розрахунковому періоді, гривень
сума першого платежу за розрахунковий місяць 
сума другого платежу за розрахунковий місяць
сума третього платежу за розрахунковий місяць
сума четвертого платежу за розрахунковий місяць
сума п’ятого платежу за розрахунковий місяць

_______________________________________
                   (найменування постачальника)
_______________________________________
                           (найменування посади)
________________ _______________________
              (підпис)                  (прізвище, ім’я, по батькові)
МП (за наявності) 

Додаток 6 
до Примірного договору про надання  
послуг із забезпечення доступності  

електричної енергії для побутових споживачів 
постачальником універсальних послуг

АКТ № ____  
приймання-передачі послуг із забезпечення доступності  

електричної енергії для побутових споживачів до договору  
від ______________20 ___ р. № __________

м. ___________ «____» _____________ 20___ р.
____________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання — гарантований покупець)
(код згідно з ЄДРПОУ ____________) в особі _____________________________
                                                                                   (найменування посади,
___________________________________________________________________,

прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи)
що діє на підставі _____________________________________________________
(далі — замовник), з однієї сторони, та ___________________________________
___________________________________________________________________  

      (найменування суб’єкта господарювання — постачальника універсальних послуг)
(код згідно з ЄДРПОУ ______________) в особі ___________________________
                                                                                   (найменування посади,
___________________________________________________________________,
прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи)
що діє на підставі __________________________ (далі — постачальник), з іншої 

сторони (далі — сторони), склали цей акт про нижченаведене.
1. Постачальник передав, а замовник отримав послуги із забезпечення доступнос-

ті електричної енергії для побутових споживачів:
Послуга із забезпечення доступності  

електричної енергії для побутових споживачів
Період вартість (без ураху-

вання податку на до-
дану вартість), гри-

вень

податок на 
додану вар-
тість, гри-

вень

загальна вартість по-
слуг (з урахуванням 
податку на додану 
вартість), гривень

з (дата) по (дата)

2. Загальна вартість (з урахуванням податку на додану вартість) наданих послуг 
становить __________________ гривень _______ копійок.

           (сума цифрами і словами)
3. Підписанням цього акта сторони підтверджують факт належного надання по-

слуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів у пе-
ріод, зазначений у пункті 1 цього акта.

4. Замовник не має претензій до постачальника стосовно наданих послуг із забез-
печення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

Замовник
_____________________________

(найменування суб’єкта господарювання —  
гарантованого покупця)

Постачальник
__________________________________

(найменування суб’єкта господарювання —  
постачальника універсальних послуг)

_____________ _______________ _____________ ___________________
(підпис) (ініціали та прізвище) (підпис) (ініціали та прізвище)

___ __________ 20 ___ р. ____ _________ 20 ___ р.»;

5) доповнити Положення додатком 4 такого змісту:
«Додаток 4 

до Положення
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР  

про надання послуг із забезпечення доступності електричної  
енергії для побутових споживачів гарантованим покупцем

м. Київ «____» __________20___ р. 
_________________________________________________________________
                 (найменування суб’єкта господарювання — гарантованого покупця)
в особі _____________________________________________________________,
                               (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)
що діє на підставі _____________ (далі — постачальник), з однієї сторони, і  

______________________________________________________________________
               (найменування суб’єкта господарювання — виробника електричної енергії)
(далі — замовник) в особі _____________________________________________
                                                                              (найменування посади,
___________________________________________________________________,
                                            прізвище, ім’я та по батькові)
що діє на підставі ______________, з іншої сторони (далі — сторони), з метою ви-

конання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у про-
цесі функціонування ринку електричної енергії на період з __ ___________ 20___ р. 
до __ _________ 20___ р. з метою надання послуг із забезпечення доступності елек-
тричної енергії для побутових споживачів торгової зони ________________________

  уклали цей договір про нижченаведене.                         (найменування торгової зони)

   Предмет договору
1. Постачальник зобов’язується надавати замовнику послуги із забезпечен-

ня доступності електричної енергії для побутових споживачів (далі — послуги), а 
замовник зобов’язується отримувати надані постачальником послуги та оплачу-
вати їх вартість на умовах та в порядку, визначеному цим договором та Положен-
ням про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енер-
гії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування рин-
ку електричної енергії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  
від 11 серпня 2021 р. № 859.

2. Місце надання послуг — територія України.
3. Строк надання послуг — з ________ р. до ____________ року.

Вартість послуг та порядок оплати
4. Загальна вартість послуг за цим договором визначається як сумарна вартість 

послуг, які надаються постачальником кожного розрахункового періоду протягом 
строку дії цього договору, крім того — податок на додану вартість.

Розрахунковим періодом за цим договором є календарний місяць.
5. До 12 числа місяця, що передує розрахунковому періоду, замовник надсилає 

на електронні адреси постачальника інформацію щодо прогнозної граничної вартос-
ті послуги на розрахунковий місяць за формою, наведеною у додатку 1 до цього до-
говору, в електронному вигляді з накладенням кваліфікаційного електронного під-
пису з подальшим надсиланням на поштову адресу одного примірника оригіналу.

6. Постачальник на підставі отриманої від виробників зведеної інформації розра-
ховує прогнозну вартість послуги для кожного виробника відповідно до додатка 6 
до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електрич-
ної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 
ринку електричної енергії.

7. До 15 числа місяця, що передує розрахунковому періоду, постачальник надси-
лає на електронні адреси замовника інформацію щодо прогнозної вартості послуги 
та її розподілу за сумами платежів за формою, наведеною у додатку 2 до цього дого-
вору, у загальному порядку оплати або за формою, наведеною у додатку 3 до цього 
договору, в разі здійснення замовником авансування постачальника.

8. До 10 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, замовник надсилає 
на електронні адреси постачальника інформацію щодо фактичної граничної вартос-
ті послуги за розрахунковий місяць за формою, наведеною у додатку 1 до цього до-
говору, в електронному вигляді з накладенням кваліфікаційного електронного під-
пису з подальшим надсиланням на поштову адресу одного примірника оригіналу.

9. Постачальник на підставі отриманої від виробників зведеної інформації роз-
раховує фактичну вартість послуги для кожного виробника відповідно до додатка 
6 Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електрич-
ної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонуван-
ня ринку електричної енергії.

10. Фактична вартість послуг у відповідному місяці розраховується відповідно до 
додатка 6 до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку 
електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функці-
онування ринку електричної енергії щомісяця до 11 числа місяця, наступного за роз-
рахунковим періодом.

11. Оплата постачальнику вартості послуг здійснюється замовником шляхом пе-
рерахування на поточний рахунок постачальника таким чином:

1) загальний порядок:
перший платіж — за чотири банківські дні до розрахункового місяця, що передує 

розрахунковому періоду, в обсязі 20 відсотків прогнозної вартості послуг (з подат-
ком на додану вартість);

другий платіж — до 2 (включно) числа розрахункового місяця в обсязі 20 відсо-
тків прогнозної вартості послуг (з податком на додану вартість);

третій платіж — до 8 (включно) числа розрахункового місяця в обсязі 20 відсотків 
прогнозної вартості послуг (з податком на додану вартість);

четвертий платіж — до 14 (включно) числа розрахункового місяця в обсязі 20 від-
сотків прогнозної вартості послуг (з податком на додану вартість);

п’ятий платіж — до 20 (включно) числа розрахункового місяця в обсязі 20 відсо-
тків прогнозної вартості послуг (з податком на додану вартість);

шостий платіж — до 14 (включно) числа місяця, що настає за розрахунковим пе-
ріодом у розмірі, який визначається як різниця між вартістю послуг (з податком на 
додану вартість) за розрахунковий місяць, відповідно до акта приймання-передачі 
послуг за розрахунковий місяць за формою, наведеною у додатку 4, та сумою пер-
ших п’ятьох платежів.

Якщо сумарна сплата замовником постачальнику прогнозної вартості за розра-
хунковий місяць (сума перших п’яти платежів) перевищує вартість послуги, що за-
значена в акті приймання-передачі послуг, постачальник здійснює повернення за-
мовнику різниці до 16 (включно) числа місяця, що настає за розрахунковим пері-
одом;

2) у разі здійснення замовником авансування постачальнику — оплата постачаль-
нику вартості послуг згідно з цим договором, які надаються протягом періоду з да-
ти початку надання послуг та до 31 грудня відповідного року, здійснюється замовни-
ком шляхом перерахування на поточний рахунок постачальника попередньої опла-
ти (авансового платежу).

Кожного місяця, що настає за розрахунковим періодом, постачальник та замов-
ник зменшують попередню оплату (авансовий платіж) на суму, визначену в акті при-
ймання-передачі послуг за розрахунковий місяць.

Якщо станом на 31 грудня відповідного року сума попередньої оплати (авансового 
платежу), яка здійснена замовником постачальнику, перевищує вартість послуги, що 
зазначена в акті приймання-передачі за грудень, постачальник здійснює повернен-
ня замовнику коштів у сумі, яка дорівнює різниці між сплаченою попередньою опла-
тою (авансовим платежем) та вартістю послуг до 15 (включно) січня наступного року.

Якщо вартість наданих послуг перевищує суму попередньої оплати (авансового 
платежу), замовник здійснює оплату наданих постачальником послуг згідно з умова-
ми, зазначеними в підпункті 1 пункту 11 цього договору.

12. Факт надання та отримання послуг підтверджується актом приймання-пере-
дачі послуг.

Постачальник надсилає не пізніше 11 числа місяця, що настає за розрахунковим 
періодом, замовнику з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповно-
важеної особи акт приймання-передачі послуг, складений на підставі фактичних да-
них та розрахунку відповідно до пунктів 8 і 9 цього договору.

Замовник зобов’язаний підписати акт приймання-передачі послуг кваліфікованим 
електронним підписом уповноваженої особи протягом двох робочих днів з дня отри-
мання акта.

Постачальник надсилає не пізніше 12 числа місяця, що настає за розрахунковим 
періодом, замовнику поштою або передає через уповноваженого представника по-
стачальника два примірники підписаних із своєї сторони акта приймання-передачі 
послуг. Замовник протягом трьох робочих днів після отримання оригіналів акта під-
писує їх та повертає один оригінал на адресу постачальника.

Права та обов’язки сторін
13. Постачальник зобов’язаний:
1) надавати послуги;
2) повідомляти замовнику про зміни реквізитів, а також про припинення надан-

ня послуги;
3) здійснювати в повному обсязі повернення надлишково отриманих коштів у по-

рядку, визначеному пунктом 11 цього договору.
14. Постачальник має право:
1) отримувати своєчасно та у повному обсязі оплату вартості послуг;
2) вимагати перегляду проведених розрахунків;
3) запитувати інформацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань, передба-

чених цим договором.
15. Замовник зобов’язаний:
1) отримувати послуги, які надає постачальник;
2) здійснювати в повному обсязі оплату послуг у порядку, визначеному пунктом 

11 цього договору;
3) здійснювати оплату послуг на поточний рахунок постачальника;
4) повідомляти постачальнику про зміни реквізитів, припинення дії ліцензії, реор-

ганізацію чи ліквідацію;
5) повертати підписаними та належним чином оформленими акти приймання-пе-

редачі послуг у строки, визначені пунктом 8 цього договору.
16. Замовник має право:
1) повернути непідписаними акти приймання-передачі послуг з обґрунтуванням 

причин відмови в їх підписанні;
2) вимагати перегляду проведених розрахунків.

Відповідальність і порядок розв’язання спорів
17. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання сво-

їх зобов’язань за цим договором відповідно до законодавства.
Сторони несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання 

завідомо недостовірної інформації, а також неподання копій документів, пояснень та 
іншої інформації, передбаченої умовами цього договору.

18. У разі порушення замовником зобов’язань щодо строків оплати наданих по-
слуг він сплачує постачальнику пеню в обсягах та в порядку, передбаченому зако-
нодавством.

19. У разі порушення постачальником зобов’язань згідно з пунктом 11 цього до-
говору щодо строків повернення замовнику надлишково отриманих коштів він спла-
чує замовнику пеню в розмірі 0,1 відсотка розміру платежу (але не більше подвій-
ної облікової ставки Національного банку, що діє на день розрахунку), за яким допу-
щено прострочення оплати, за кожний день прострочення. Додатково на користь за-
мовника стягується штраф у розмірі 7 відсотків зазначеного розміру платежу за про-
строчення понад 30 днів.

20. Усі спори, пов’язані з цим договором, розв’язуються шляхом переговорів між 
сторонами. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів сторони ма-
ють право звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, та/або до суду.

Обставини непереборної сили
21. Обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) є над-

звичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання 
зобов’язань, передбачених умовами договору, обов’язків згідно із законодавчими та 
іншими нормативно-правовими актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт 
або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими 
атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військо-
ва мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, масо-
ві заворушення, введення комендантської години, аварія, протиправні дії третіх осіб, 
пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами від-
повідних рішень та актами державних органів, заборона (обмеження) експорту/ім-
порту тощо, а також обставини, викликані винятковими погодними умовами і сти-
хійним лихом тощо.

22. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 21 цього договору, сторо-
на, яка зазнала їх впливу, повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засо-
бів повідомити про такі обставини іншій стороні у максимально стислий строк шля-
хом надіслання письмового повідомлення про настання таких обставин. Повідомлен-
ня про обставини непереборної сили повинне містити вичерпну інформацію про при-

роду обставин непереборної сили, час їх настання та оцінку їх впливу на можливість 
сторони виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором та на порядок вико-
нання зобов’язань згідно з цим договором у разі, коли це можливо.

23. У разі коли дія обставин, зазначених у пункті 21 цього договору, припиняєть-
ся, сторона, яка зазнала їх впливу, зобов’язана негайно, але в будь-якому випад-
ку в строк не пізніше 24 годин з моменту, коли сторона дізналася або повинна бу-
ла дізнатися про припинення зазначених обставин, письмово повідомити іншій сто-
роні про їх припинення. У зазначеному повідомленні повинні міститися інформація 
про час припинення дії таких обставин та строк, протягом якого сторона виконає свої 
зобов’язання за договором.

24. Наявність і строк дії обставин непереборної сили підтверджуються Торгово-
промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-про-
мисловими палатами.

25. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов цього договору в разі 
настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Антикорупційне застереження
26. Кожна сторона гарантує, що її керівник та інші службові (посадові) особи, які 

здійснюють повноваження щодо управління її діяльністю (заступники керівника, го-
ловний бухгалтер та його заступники, члени колегіальних органів управління), не 
притягалися до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення та/або 
не були засуджені за злочин, вчинений з корисливих мотивів, а також зобов’язується 
у разі виникнення зазначених обставин негайно повідомляти про це одна одній у 
письмовій формі.

27. Сторони гарантують та зобов’язуються не здійснювати (як безпосередньо, так 
і через третіх осіб) будь-які матеріальні/нематеріальні заохочення, зацікавлення, сти-
мулювання, пропозиції, тобто не пропонувати, не обіцяти, не надавати грошову вина-
городу, майно, майнові права, переваги, пільги, послуги, знижки, нематеріальні ак-
тиви та будь-які інші преференції працівникам сторін та особам, які пов’язані будь-
якими відносинами із сторонами, що є відповідальними за умови поставки, реаліза-
цію, оплату товару та виконання інших зобов’язань, передбачених цим договором, 
включаючи їх родичів та інших подібних чи уповноважених осіб, за вчинення ними 
дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень в інтересах будь-якої 
сторони та/або в інтересах третіх осіб і всупереч інтересам сторін.

28. У разі надходження до будь-якої сторони вимог чи пропозицій про отримання 
матеріальних/нематеріальних заохочень, зацікавлень, стимулювань у формі грошо-
вої винагороди, майна, майнових прав, переваг, пільг, послуг, знижок, нематеріаль-
них активів та будь-яких інших преференцій за вчинення ними певних дій чи безді-
яльності з використанням наданих їм повноважень на користь контрагента така сто-
рона зобов’язана негайно повідомити іншій стороні про зазначені факти.

29. У разі порушення стороною запевнень та гарантій, зазначених у цьому догово-
рі, така сторона зобов’язується відшкодувати іншій стороні усі збитки, завдані вна-
слідок такого порушення.

Інші умови
30. Під час виконання умов цього договору, а також вирішення всіх питань, що не 

обумовлені цим договором, сторони керуються законодавством, зокрема Законом 
України «Про ринок електричної енергії».

31. Сторони погоджуються зберігати конфіденційну інформацію, що стосується 
обох сторін.

32. Конфіденційні зобов’язання залишаються чинними протягом трьох років піс-
ля закінчення строку дії цього договору.

33. Конфіденційні зобов’язання не перешкоджають сторонам передавати або роз-
кривати конфіденційну інформацію, якщо одна із сторін зобов’язана зробити це від-
повідно до закону.

34. Сторони здійснюють обмін інформацією в рамках цього договору з викорис-
танням електронного документообігу. З метою контролю цілісності і достовірності ін-
формації, яка передається в електронному вигляді, а також підтвердження її автор-
ства сторони забезпечують використання електронного цифрового підпису.

Строк дії договору та зміни до нього
35. Цей договір набирає чинності з ______та діє до ____________.
36. Зміна та розірвання цього договору в односторонньому порядку не допуска-

ються, якщо інше не передбачено законом.
Зміна та розірвання цього договору виникає за домовленістю сторін чи з інших 

підстав та у порядку, встановленому законодавством.
Сторона, яка вважає за необхідне змінити або розірвати цей договір, повинна на-

діслати пропозиції про це іншій стороні не пізніше ніж за 30 робочих днів до дати 
припинення дії договору.

37. Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається 
зміненим або розірваним з дня набрання чинності таким рішенням, якщо інший строк 
набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
Постачальник Замовник

_________________________________
_________________________________
___________/_____________________
(підпис, прізвище, ім’я та по батькові)

_________________________________
_________________________________
___________/_____________________
(підпис, прізвище, ім’я та по батькові)

«____» _____________ 20__ р. «____» _____________ 20__ р.

Додаток 1 
до Примірного договору про надання  
послуг із забезпечення доступності  
електричної енергії для побутових  

споживачів гарантованим покупцем
ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ  

щодо (прогнозної /фактичної) граничної вартості послуги, що придбавається 
виробником електричної енергії у розрахунковому періоді

РОЗРАХУНОК
__________________________________________________

(повна назва виробника)
за ______________ 20 __ року

(місяць) 

до договору від «___» ________ 20___ р. №______
Поряд-
ковий 
номер

Показник Номер рядка Значення

1. Максимальна база нарахування спеціальних 
обов’язків виробника, що визначається як саль-
дований обсяг відпуску електричної енергії ви-
робником електричної енергії за розрахунковий 
період, МВт*год

01

2. Фактична середньозважена ціна електричної 
енергії виробника, що визначається як вартість 
електричної енергії, проданої її виробником за 
двосторонніми договорами, на ринку «на до-
бу наперед» та внутрішньодобовому ринку, роз-
ділена на загальний обсяг продажу електричної 
енергії виробником електричної енергії за дво-
сторонніми договорами на ринку «на добу напе-
ред», внутрішньодобовому ринку у розрахунко-
вому періоді, гривень

02

3. Мінімальна ціна відпуску виробника електрич-
ної енергії, що визначається як середньозважена 
фактична ціна продажу електричної енергії дер-
жавного підприємства «Енергоринок» у першо-
му півріччі 2019 р. з урахуванням індексу цін ви-
робників, гривень

03

4. Ваговий коефіцієнт, що визначає обсяг коштів, 
який розподіляються виробником на компенса-
цію послуги

04

5. Гранична вартість послуги, що придбавається 
виробником електричної енергії, на якого покла-
дено спеціальні обов’язки

05 = 01 х  
(02 – 03) х 04

_____________________________________
              (найменування замовника)
_____________________________________
                 (найменування посади)
________________ ________________________
   (підпис)                     (прізвище, ім’я, по батькові)
МП (за наявності) 

Додаток 2 
до Примірного договору про надання  
послуг із забезпечення доступності  
електричної енергії для побутових  

споживачів гарантованим покупцем
ФОРМА РОЗРАХУНКУ 

прогнозної вартості послуги із забезпечення доступності електричної енергії 
для побутових споживачів, що надається гарантованим покупцем виробнику 

електричної енергії у розрахунковому періоді
РОЗРАХУНОК

__________________________________________________
(повна назва постачальника)
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ДОКУМЕНТИ
прогнозної вартості послуги із забезпечення доступності електричної енергії для 

побутових споживачів, що надається гарантованим покупцем виробнику електрич-
ної енергії у розрахунковому періоді
за ____________________ 20___ року

(місяць) 

до договору від «___» ________ 20___ р. №______
1. Прогнозна вартість послуги із забезпечення доступності елек-

тричної енергії для побутових споживачів, що надається гаран-
тованим покупцем виробнику електричної енергії у розрахунко-
вому періоді, гривень
сума першого платежу за розрахунковий місяць 
сума другого платежу за розрахунковий місяць
сума третього платежу за розрахунковий місяць
сума четвертого платежу за розрахунковий місяць
сума п’ятого платежу за розрахунковий місяць

__________________________________________
                   (найменування постачальника)
__________________________________________
                             (найменування посади)
________________ ________________________
                (підпис)                  (прізвище, ім’я, по батькові)
МП (за наявності) 

Додаток 3 
до Примірного договору про надання  
послуг із забезпечення доступності  
електричної енергії для побутових  

споживачів гарантованим покупцем
ФОРМА РОЗРАХУНКУ  

прогнозної вартості послуги із забезпечення доступності електричної енергії 
для побутових споживачів, що надається гарантованим покупцем виробнику 

електричної енергії у розрахунковому періоді 

РОЗРАХУНОК 
__________________________________________________ 

(повна назва постачальника) 
прогнозної вартості послуги із забезпечення доступності електричної енергії для по-
бутових споживачів, що надається гарантованим покупцем виробнику електричної 

енергії у розрахунковому періоді 
за _______________ 20___ року 

(місяць) 
до договору від «___» ________ 20___ р. №______

Прогнозний 
залишок аван-

сового пла-
тежу на поча-
ток розрахун-
кового місяця, 

гривень

Прогноз-
на вартість 

послуги, 
гривень

Прогноз-
ний залишок 
авансового 

платежу піс-
ля здійснен-
ня відповід-
ного плате-
жу, гривень

Підлягає до 
сплати, гри-

вень

1. А. Прогнозний зали-
шок авансового пла-
тежу на початок роз-
рахункового місяця, 
гривень
Б. Сума платежів 
усього
сума першого плате-
жу за розрахунковий 
місяць
сума другого плате-
жу за розрахунковий 
місяць
сума третього плате-
жу за розрахунковий 
місяць
сума четвертого пла-
тежу за розрахунко-
вий місяць
сума п’ятого плате-
жу за розрахунковий 
місяць

__________________________________________
                         (найменування постачальника)
__________________________________________
                                (найменування посади)
________________ _________________________
               (підпис)                  (прізвище, ім’я, по батькові)
МП (за наявності) 

Додаток 4 
до Примірного договору про надання  
послуг із забезпечення доступності  
електричної енергії для побутових  

споживачів гарантованим покупцем
АКТ № ____  

приймання-передачі послуг із забезпечення доступності  
електричної енергії для побутових споживачів до договору  

від _____________ 20 ___ р. № __________
м. ___________    «____» _____________ 20___ р.
____________________________________________________________________

                        (найменування суб’єкта господарювання — виробник електричної енергії
(код згідно з ЄДРПОУ ____________) в особі _____________________________
                                                                                                         (найменування посади,
___________________________________________________________________,
                             прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи)
що діє на підставі _____________________________________________________
(далі — замовник), з однієї сторони, та ___________________________________
________________________________________________________________  

                                (найменування суб’єкта господарювання — гарантований покупець)
(код згідно з ЄДРПОУ ______________) в особі ___________________________
                                                                                                   (найменування посади,
___________________________________________________________________,
                                    прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи)
що діє на підставі __________________________ (далі — постачальник), з іншої 

сторони (далі — сторони), склали цей акт про нижченаведене.
1. Постачальник передав, а замовник отримав послуги із забезпечення доступнос-

ті електричної енергії для побутових споживачів:
Послуга із забезпечення доступності  

електричної енергії для побутових споживачів
період вартість (без ура-

хування податку на 
додану вартість), 

гривень

податок  
на додану  

вартість, гривень

загальна вартість 
послуг (з урахуван-

ням податку на  
додану вартість), 

гривень

з (дата) по (дата)

2. Загальна вартість (з урахуванням податку на додану вартість) наданих послуг 
становить ___________________ гривень _______ копійок.

                 (сума цифрами і словами)
3. Підписанням цього акта сторони підтверджують факт належного надання по-

слуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів у пе-
ріод, зазначений у пункті 1 цього акта.

4. Замовник не має претензій до постачальника стосовно наданих послуг із забез-
печення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

Замовник
_____________________________

(найменування суб’єкта господарювання — 
виробника електричної енергії)

Постачальник
___________________________________

(найменування суб’єкта господарювання — 
гарантованого покупця)

_____________ _______________ _____________ ___________________
(підпис) (ініціали та прізвище) (підпис) (ініціали та прізвище)

___ ____________ 20 ___ р. ___ ______________ 20 ___ р.»;

6) доповнити Положення додатками 5 і 6 такого змісту:
«Додаток 5 

до Положення
МЕТОДИКА  

розрахунку вартості послуги із забезпечення доступності електричної енергії для 
побутових споживачів, що надаються постачальниками універсальних послуг 

гарантованому покупцю
1. Розрахунок вартості послуг здійснюється щомісяця до 11 числа місяця, що на-

стає за розрахунковим періодом, за формулою:

ВПП = Вр – Вф,
де Вр — ринкова вартість електричної енергії, спожитої побутовими споживачами 

у розрахунковому місяці, гривень;
Вф — вартість електричної енергії, спожитої побутовими споживачами у розра-

хунковому періоді за фіксованими цінами, встановленими Положенням про покла-
дання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечен-
ня загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енер-
гії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483.

2. Ринкова вартість електричної енергії, спожитої побутовими споживачами у роз-
рахунковому місяці, розраховується за формулою:

Вр =∑iWi·Цупi,
де Wi — фактичний обсяг споживання електричної енергії побутовими спожива-

чами, що приєднані до мереж i-го оператора системи розподілу, оператора систе-
ми передачі, МВт·год;

Цупi — ціна на універсальні послуги для непобутових споживачів, що приєднані 
до мереж i-го оператора системи розподілу, оператора системи передачі на розра-
хунковий місяць, розрахована відповідно до Порядку формування цін на універсаль-
ні послуги, затвердженого постановою НКРЕКП від 5 жовтня 2018 р. № 1177, гри-
вень за МВт·год.

3. Фактичний погодинний обсяг споживання електричної енергії побутовими спо-
живачами (Wit) повинен відповідати розрахункам обсягів споживання побутовими 
споживачами, здійсненим постачальником універсальної послуги за кожним опера-
тором системи розподілу на підставі профілю споживання електричної енергії спо-
живачам групи «б» такого оператора системи розподілу, яка визначена в Тимчасово-
му порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку елек-
тричної енергії електропостачальниками та операторами системи розподілу на пере-
хідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії, затвердженому 
постановою НКРЕКП від 28 грудня 2018 р. № 2118.

4. Фактична вартість електричної енергії, спожитої побутовими споживачами у 
розрахунковому періоді, розраховується постачальником універсальної послуги на 
підставі підтверджених операторами системи розподілу електричної енергії та опе-
ратором системи передачі електричної енергії фактичних даних щодо споживан-
ня електричної енергії побутовими споживачами у розрахунковому періоді та фік-
сованих цін, що визначені у додатку 2 до Положення про покладення спеціальних 
обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспіль-
них інтересів у процесі функціонування ринку електричної  енергії.

5. Постачальники універсальних послуг за 15 діб до початку розрахункового міся-
ця надають гарантованому покупцю прогнозні обсяги споживання електричної енер-
гії побутовими споживачами за кожним оператором систем розподілу та оператором 
системи передачі, на території ліцензійної діяльності якого вони здійснюють поста-
чання, за формулою, наведеною у пункті 7 цієї методики.

6. Оператори систем розподілу та оператор системи передачі надають гарантова-
ному покупцю добові погодинні графіки відпуску електричної енергії постачальни-
кам універсальних послуг, яким вони надають послугу з розподілу електричної енер-
гії, за площадкою вимірювання групи «б» до закінчення доби, що настає після доби 
постачання електричної енергії.

7. Прогнозна вартість послуг розраховується до 15 числа місяця, попереднього до 
розрахункового періоду, за формулою:

пн         p-1
ВППр = Wp· (Цуп — Цф),

p-1
де  Wp— споживання побутових споживачів постачальників універсальних послуг 

за місяць минулого року, аналогічний розрахунковому періоду;
Цф — фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів, відповідно 

до додатка 3 Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку 
електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функці-
онування ринку електричної  енергії.

8. Розрахунок надається гарантованому покупцю електричної енергії щомісяця 
до 10 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом відповідно до наведе-
ної форми

РОЗРАХУНОК*  
вартості електричної енергії, спожитої побутовими споживачами у розрахунковому 

періоді, за (місяць) 20__ року

Категорії споживачів Обсяги електрич-
ної енергії, спо-

житої i-тою ціно-
вою групою побу-
тових споживачів 
у розрахунковому 
періоді, МВт·год 

(із заокругленням 
до трьох знаків 

після коми)

Встановлені ці-
ни на електричну 
енергію для побу-
тових споживачів 
у розрахунковому 
періоді, гривень 

за МВт·год

Вартість елек-
тричної енер-
гії, спожитої 

i-тою ціновою 
групою побу-
тових спожи-

вачів у  
розрахунко-
вому періо-
ді, гривень/

МВт·год (із за-
округленням 

до двох знаків 
після коми)

(графа 1 x  
графа 2), гри-
вень

Усього
Сума компенсації втрат від по-
стачання електроенергії побу-
товим споживачам, яка роз-
раховується за цінами, дифе-
ренційованими за періода-
ми часу, за розрахунковий мі-
сяць, гривень
Вартість електричної енергії, 
спожитої побутовими спожива-
чами у розрахунковому періоді 
з урахуванням компенсації втрат 
від постачання електроенергії за 
цінами, диференційованими за 
періодами часу, гривень

Додаток 6 
до Положення

МЕТОДИКА  
розрахунку вартості послуги із забезпечення доступності електричної енергії 
для побутових споживачів, що надається гарантованим покупцем виробнику 

електричної енергії
1. Гранична вартість послуги, що придбавається кожним виробником електрич-

ної енергії, на якого покладено спеціальні обов’язки, розраховується гарантованим 
покупцем з урахуванням максимальної бази нарахування спеціальних обов’язків ви-
робника електричної енергії, наведених у додатку 1 до Положення про покладення 
спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення за-
гальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної  енергії, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483, за 
формулою:

де             — максимальна база нарахування спеціальних обов’язків i-го виробни-
ка, що визначається як сальдований обсяг відпуску електричної енергії виробником 
електричної енергії за місяць;

         — фактична середньозважена ціна електричної енергії виробника, що визна-
чається як вартість електричної енергії, проданої виробником електричної енергії за 
двосторонніми договорами, на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому рин-
ку, розділена на загальний обсяг продажу електричної енергії виробником електрич-
ної енергії за двосторонніми договорами, на ринку «на добу наперед», внутрішньо-
добовому ринку за розрахунковий період (календарний місяць);

    — мінімальна ціна відпуску виробника електричної енергії, що визначається як 
середньозважена фактична ціна продажу електричної енергії державного підприєм-
ства «Енергоринок» у першому півріччі 2019 р. з урахуванням індексу цін виробників;

A — розмір акцизного податку на електричну енергію, відсотків;
K — ваговий коефіцієнт, що визначає обсяг коштів, який розподіляються ви-

робником на компенсацію послуги. Для виробника державного підприємства «НА-
ЕК «Енергоатом» K дорівнює 0,95, для виробника ПрАТ «Укргідроенерго» K дорів-
нює 0,6.

2. Вартість послуги для кожного виробника на розрахунковий місяць розрахову-
ється за формулою:

де n — кількість виробників згідно з додатком 1 до зазначеного у пункті 1 цієї ме-
тодики Положення;

m — кількість постачальників універсальних послуг;

ВВП — вартість послуги, що надається постачальником універсальних послуг га-
рантованому покупцю.

3. Якщо сума вартостей послуг всіх постачальників універсальних послуг переви-
щує суму граничних вартостей послуг виробників, тобто                                     , га-
рантований покупець збільшує фактичну вартість послуги виробникам на суму, що 
дорівнює різниці між                                  пропорційно сумарній вартості продажу 
електричної енергії виробником за двосторонніми договорами, на ринку «на добу на-
перед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку у відповідному місяці.

4. Виробники за 15 діб до початку розрахункового місяця надають гарантованому 
покупцю прогнозний місячний обсяг відпуску електричної енергії на електростанціях 
виробника, що затверджений у прогнозному балансі об’єднаної енергетичної систе-
ми України на відповідний місяць.

5. Прогнозна вартість послуги, що надається гарантованим покупцем виробникам 
електричної енергії, визначається відповідно до прогнозних обсягів та цін за принци-
пом, що передбачений пунктами 1 і 2 цієї методики.».

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 серпня 2021 р. № 859
ПЕРЕЛІК 

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 439 «Про внесен-

ня змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483» (Офіцій-
ний вісник України,  2021 р., № 37, ст. 2229).

2. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 5 черв-
ня 2019 р. № 483 і від 28 квітня 2021 р. № 439, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 518 (Офіційний вісник України,  2021 р., 
№ 44, ст. 2687).

3. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 5 черв-
ня 2019 р. № 483 і від 28 квітня 2021 р. № 439, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 659 (Офіційний вісник України,  2021 р., 
№ 53, ст. 3278).

4. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 5 червня 
2019 р. № 483 і від 28 квітня 2021 р. № 439, затверджених постановою Кабінету Міні-
стрів України від 28 липня 2021 р. № 767.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 серпня 2021 р. № 860 
Київ

Про затвердження Порядку ввезення на митну 
територію України та цільового використання нового 

устаткування (обладнання) та комплектуючих 
виробів до нього, що ввозяться інвестором із 

значними інвестиціями виключно для власного 
використання при реалізації інвестиційного  

проекту із значними інвестиціями на виконання 
спеціального інвестиційного договору, укладеного 

відповідно до Закону України «Про державну 
підтримку інвестиційних проектів  

із значними інвестиціями в Україні»
Відповідно до підпункту 15 пункту 4 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положен-

ня» Митного кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Затвердити Порядок ввезення на митну територію України та цільового викорис-

тання нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що вво-
зяться інвестором із значними інвестиціями виключно для власного використання 
при реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на виконання спе-
ціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону України «Про 
державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні», що 
додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 серпня 2021 р. № 860

ПОРЯДОК 
ввезення на митну територію України та цільового використання 

нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, 
що ввозяться інвестором із значними інвестиціями виключно для власного 

використання при реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на 
виконання спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно  

до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними 
інвестиціями в Україні»

1. Цей Порядок визначає механізм ввезення на митну територію України в митно-
му режимі імпорту та цільового використання нового устаткування (обладнання) та 
комплектуючих виробів до нього, що ввозяться інвестором із значними інвестиціями 
виключно для власного використання при реалізації інвестиційного проекту із зна-
чними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору, укладено-
го відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із 
значними інвестиціями в Україні», і звільняються від оподаткування ввізним митом 
та податком на додану вартість до 1 січня 2035 р. за умови, що відповідні товари ви-
готовлені не раніше ніж за три роки до дати їх ввезення на митну територію Украї-
ни, не були у використанні та класифікуються за визначеними підпунктом 15 пункту 
4 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України кодами 
згідно з УКТЗЕД (далі — товари).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України 
«Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Украї-
ні».

3. Для визначення переліку та обсягів ввезення товарів інвестором із значними 
інвестиціями заявник подає Мінекономіки письмове звернення, до якого додають-
ся засвідчені ним перелік та обсяги таких товарів за формою згідно з додатком 1.

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься у пода-
них документах.

4. На підставі поданого письмового звернення Мінекономіки за погодженням з 
Мінфіном, Держмитслужбою і центральним органом виконавчої влади, що забезпе-
чує формування державної політики у сфері, в якій передбачається реалізувати ін-
вестиційний проект із значними інвестиціями, подає на затвердження Кабінету Міні-
стрів України перелік та обсяги товарів.

У разі виявлення під час погодження переліку та обсягів товарів підстав для відмо-
ви в їх затвердженні Мінекономіки у триденний строк повідомляє про це заявника (у 
разі перегляду затверджених Кабінетом Міністрів України переліку та обсягів товарів 
— інвестора із значними інвестиціями) та припиняє його погодження.

5. Підставами для відмови у затвердженні переліку та обсягів товарів є виявлення 
в документах, поданих заявником:

невідповідності товарів вимогам підпункту 15 пункту 4 розділу XXI «Прикінцеві та 
перехідні положення» Митного кодексу України;

невідповідності поданого заявником переліку та обсягів товарів інформації про 
придбання необхідного устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до 
нього, зазначених у техніко-економічному обґрунтуванні інвестиційного проекту із 
значними інвестиціями.

6. У разі усунення виявлених підстав для відмови у затвердженні переліку та обся-
гів товарів заявник (інвестор із значними інвестиціями у разі перегляду затверджених 
Кабінетом Міністрів України переліку та обсягів товарів) може повторно подати Міне-
кономіки письмове звернення відповідно до пункту 3 цього Порядку.

7. За письмовим зверненням інвестора із значними інвестиціями, поданим відпо-
відно до пункту 3 цього Порядку, здійснюється перегляд затверджених Кабінетом Мі-
ністрів України переліку та обсягів товарів.

До письмового звернення додається належним чином засвідчена копія затвер-
дженої в установленому законодавством порядку проектної документації в рамках 
інвестиційного проекту із значними інвестиціями.

Подані перелік та обсяги товарів не повинні збільшувати загальний обсяг дер-
жавної підтримки для реалізації проекту із значними інвестиціями та не повинні по-
гіршувати основні соціальні, економічні, технічні та якісні показники такого проекту, 
які планується досягти.

Підставами для відмови у затвердженні переліку та обсягів товарів є виявлення 
в документах, поданих інвестором із значними інвестиціями, невідповідності това-
рів вимогам підпункту 15 пункту 4 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» 
Митного кодексу України та/або невідповідності поданого інвестором із значними ін-
вестиціями переліку та обсягів товарів змісту затвердженої в установленому зако-
нодавством порядку проектної документації в рамках інвестиційного проекту із зна-
чними інвестиціями.

Інвестор із значними інвестиціями несе відповідальність за достовірність інфор-
мації, що міститься у поданих документах.
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ДОКУМЕНТИ
8. Ввезення товарів інвестором із значними інвестиціями на митну територію 

України здійснюється на підставі затверджених Кабінетом Міністрів України перелі-
ку та обсягів товарів відповідно до цього Порядку та встановлених законодавством з 
питань державної митної справи вимог.

9. Контроль за цільовим використанням ввезених інвестором із значними інвес-
тиціями на митну територію України товарів здійснюють у межах своєї компетенції 
Держмитслужба, ДПС та Мінекономіки відповідно до Закону України «Про держав-
ну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні», Податково-
го та Митного кодексів України.

Інвестор із значними інвестиціями:

подає щокварталу до 20 числа наступного місяця, що настає за звітним кварта-
лом, Держмитслужбі, ДПС та Мінекономіки звіт про цільове використання товарів за 
формою згідно з додатком 2 для здійснення контролю виконання затверджених об-
сягів ввезення та підтвердження цільового використання ввезених товарів;

у випадках, визначених підпунктом 15 пункту 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехід-
ні положення» Митного кодексу України та пунктом 76 підрозділу 2 розділу ХХ «Пе-
рехідні положення» Податкового кодексу України, декларує та сплачує суму ввізного 
мита, податку на додану вартість та пеню.

10. У разі встановлення фактів нецільового використання товарів, їх відчуження 
раніше п’яти років з дати ввезення на митну територію України, а також у разі до-

строкового припинення спеціального інвестиційного договору (крім випадків до-
строкового припинення спеціального інвестиційного договору, яке зумовлене по-
рушенням зобов’язань держави щодо надання державної підтримки за спеціаль-
ним інвестиційним договором або виникненням форс-мажорних обставин (обста-
вин непереборної сили) Держмитслужба та ДПС разом з Мінекономіки вживають 
заходів до стягнення несплачених сум ввізного мита, податку на додану вартість, 
пені та штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), визначених пунктом 30.8 стат-
ті 30 та статтею 123 Податкового кодексу України, у порядку та розмірах, передба-
чених законодавством.

Додаток 1 
до Порядку

ПЕРЕЛІК ТА ОБСЯГИ 
товарів, які ввозяться на митну територію України інвестором із значними інвестиціями виключно  для власного використання при реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору, укладеного 

відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні», із звільненням від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість

Порядковий номер Найменування країни  
походження товару

Код товару згід-
но з УКТЗЕД

Опис товару згідно з 
УКТЗЕД

Призначення використан-
ня товару Рік виготовлення товару Одиниця виміру Кількість, одиниць

Орієнтовна вартість

у валюті спеціального інвестиційного до-
говору

загальна, у євро (в пе-
рерахунку відповідно до 

курсу Національного бан-
ку, встановленого на дату 

заповнення)
за одиницю загальна

Додаток 2 
до Порядку

ЗВІТ 
про цільове використання товарів, ввезених на митну територію України інвестором із значними  інвестиціями виключно для власного використання при реалізації інвестиційного проекту із значними  інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного 

договору, укладеного відповідно до Закону  України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні», із звільненням від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість
Подається до ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                  (найменування центрального органу виконавчої влади)

Дата подання звіту ____ ____________ 20__ р.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                              (найменування митного органу, у зоні діяльності якого розташований інвестор із значними інвестиціями, місто, район)
Інвестор із значними інвестиціями ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                            (найменування інвестора, код згідно з ЄДРПОУ (номер)
Місцезнаходження інвестора із значними інвестиціями __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                   (населений пункт, район)

Порядковий  
номер

Митний орган, 
що здійснив мит-
не оформлення

Дата і номер 
митної декла-

рації

Код товару 
згідно з УК-

ТЗЕД

Найменування 
товару

Рік виготовлен-
ня товару

Одиниця ви-
міру Обсяг

Загальна 
вартість вве-

зених то-
варів

Умовно нараховані суми 
податків

Використані товари за 
цільовим призначенням

Використані товари не 
за цільовим призна-

ченням

Суми сплачених податків з 
товарів, використаних не за 

цільовим призначенням
Короткий опис ви-
користання товарів 
у процесі реалізації 
проекту із значними 

інвестиціямиввізного мита
податку на 
додану вар-

тість
обсяг вартість обсяг вартість ввізного мита

податку на 
додану вар-

тість

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 16 серпня 2021 р. № 861 
Київ

Про внесення змін до деяких актів  
Кабінету Міністрів України 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 серпня 2021 р. № 861

ЗМІНИ, 
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У абзаці сьомому пункту 2 плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річ-
ниці незалежності України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів Укра-
їни від 31 травня 2021 р. № 583 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 47, ст. 2024), 
склад виконавців після слів «СБУ (за згодою)» доповнити словами «, Секретаріат Ка-
бінету Міністрів України».

2. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2021 р. № 736 
«Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення під-
готовки та проведення заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності України» піс-
ля позиції

«Управління адміністративними будинками Державного управління справами»
доповнити такими позиціями:
«Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України
Автопідприємство Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабіне-

ту Міністрів України».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 серпня 2021 р. № 840 
Київ

Про затвердження Порядку використання  
коштів, передбачених у державному бюджеті 

Міністерству юстиції для розвитку інформаційної 
інфраструктури сфери юстиції

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міні-
стрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюдже-
ті Міністерству юстиції для розвитку інформаційної інфраструктури сфери юстиції, 
що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 серпня 2021 р. № 840

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству 

юстиції для розвитку інформаційної інфраструктури сфери юстиції
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державно-

му бюджеті Мін’юсту за програмою «Розвиток інформаційної інфраструктури сфери 
юстиції» (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бю-
джетної програми є Мін’юст.

Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство «Національні інформа-
ційні системи», що належить до сфери управління Мін’юсту.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:
1) створення Єдиної державної електронної системи е-нотаріат;
2) розвиток та модернізацію Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
3) модернізацію програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно;
4) забезпечення розвитку Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту.
4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в 

установленому законом порядку.
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням поло-

жень бюджетного законодавства.
Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами 

договорів на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт 
та наданих послуг.

5. Під час укладання договорів стосовно створення та придбання програмних про-
дуктів на виконання завдань, визначених пунктом 3 цього Порядку, обов’язковою умо-
вою таких договорів є повне набуття державою майнових прав інтелектуальної влас-
ності на створені та/або придбані програмні продукти.

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання товарів, робіт і по-
слуг, не пов’язаних з напрямами, визначеними пунктом 3 цього Порядку, та на опла-
ту посередницьких послуг.

7. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казна-
чейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, а та-
кож відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отрима-
ні (створені) оборотні і необоротні активи здійснюються в установленому законодав-
ством порядку.

8. Реєстрація та облік бюджетних зобов’язань, використання бюджетних коштів 
здійснюються відповідно до напрямів витрачання бюджетних коштів, визначених у 
паспорті бюджетної програми, затвердженому в установленому порядку.

9. Складення та подання звіту про виконання паспорта бюджетної програми, фі-
нансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, контроль за їх 
цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодав-
ством порядку.

10. Мін’юст подає Мінфіну щокварталу до 20 числа наступного місяця узагальне-
ну інформацію про використання бюджетних коштів.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 серпня 2021 р. № 852 
Київ

Деякі питання відшкодування шкоди, заподіяної 
життю, здоров’ю чи майну члена окружної, 

дільничної комісії з всеукраїнського референдуму  
у зв’язку з виконанням обов’язків члена комісії,  

в тому числі витрат на відрядження 
Відповідно до частини четвертої статті 52 Закону України «Про всеукраїнський референ-

дум» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що:
відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю чи майну члена окружної, діль-

ничної комісії з всеукраїнського референдуму у зв’язку з виконанням обов’язків чле-
на комісії з всеукраїнського референдуму, здійснюється відповідно до Порядку від-
шкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю чи майну члена окружної, терито-
ріальної, дільничної виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення вибо-
рів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республі-
ки Крим і місцевих рад, сільських, селищних, міських голів і старост, у зв’язку з ви-
конанням обов’язків члена виборчої комісії, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 662 (Офіційний вісник України, 2002 р.,  
№ 21, ст. 1035; 2004 р., № 30, ст. 2019; 2005 р., № 52, ст. 3318; 2015 р., № 76, ст. 2504);

відшкодування витрат на відрядження, пов’язаних з виконанням обов’язків члена 
окружної, дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, здійснюється відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 «Про суми та склад ви-
трат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у від-
рядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утри-
муються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» (Офіційний вісник України, 2011 
р., № 11, ст. 488).

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 662 «Про 
затвердження Порядку відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю чи май-
ну члена окружної, територіальної, дільничної виборчої комісії, що здійснює підготов-
ку та проведення виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Ав-
тономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних, міських голів і ста-
рост, у зв’язку з виконанням обов’язків члена виборчої комісії» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2002 р., № 21, ст. 1035; 2004 р., № 30, ст. 2019; 2005 р., № 52, ст. 3318; 2012 р.,  
№ 24, ст. 913; 2015 р., № 52, ст. 3318) зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 123 «Про порядок і розмі-

ри відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю чи майну члена окружної, дільничної 
комісії референдуму у зв’язку з виконанням обов’язків члена комісії референдуму, у тому 
числі витрат на відрядження, пов’язаних з виконанням обов’язків члена комісії» (Офіційний 
вісник України, 2013 р., № 16, ст. 562); 

пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 17 трав-
ня 2002 р. № 662 і від 20 лютого 2013 р. № 123, затверджених постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 14 вересня 2015 р. № 720 (Офіційний вісник України, 2015 р.,  
№ 76, ст. 2504).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 серпня 2021 р. № 852

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 662

1. У постанові:
1) назву, вступну та постановляючу частини викласти в такій редакції:

«Про затвердження Порядку відшкодування шкоди, заподіяної життю,  
здоров’ю чи майну члена виборчої комісії, комісії з всеукраїнського референдуму

Відповідно до пункту 5 частини третьої статті 38 Виборчого кодексу України, пунк-
ту 5 частини сьомої статті 36 Закону України «Про вибори народних депутатів Украї-
ни», пункту 5 частини четвертої статті 52 Закону України «Про всеукраїнський рефе-
рендум» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю чи май-
ну члена виборчої комісії, комісії з всеукраїнського референдуму, що додається.».

2. У Порядку відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю чи майну чле-
на окружної, територіальної, дільничної виборчої комісії, що здійснює підготовку та 
проведення виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автоном-
ної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних, міських голів і старост, у 
зв’язку з виконанням обов’язків члена виборчої комісії, затвердженому зазначеною 
постановою:

1) назву і пункт 1 Порядку викласти в такій редакції:
«ПОРЯДОК 

відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю чи майну члена виборчої комісії, 
комісії з всеукраїнського референдуму

1. Шкода, заподіяна життю, здоров’ю члена виборчої комісії, комісії з всеукраїн-
ського референдуму (далі — член комісії) у зв’язку з виконанням обов’язків члена 
комісії, який виконує такі обов’язки на платній основі, та члена комісії, який перебу-
ває у трудових відносинах з іншим підприємством, установою, організацією, а в ко-
місії виконує обов’язки члена комісії не на платній основі, відшкодовується згідно 
із Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».»;

2) у пункті 2:
абзац перший викласти в такій редакції:

«2. Шкода, заподіяна життю, здоров’ю члена комісії у зв’язку з виконанням обов’язків 
члена комісії, який не перебуває у трудових відносинах з підприємством, установою, ор-
ганізацією (є пенсіонером, студентом, особою, яка тимчасово не працює, або особою, 
визнаною в установленому законом порядку безробітною) і виконує такі обов’язки не на 
платній основі, відшкодовується Центральною виборчою комісією за рахунок коштів дер-
жавного бюджету, передбачених на підготовку і проведення виборів Президента України, 
народних депутатів України, всеукраїнського референдуму, та територіальними вибор-
чими комісіями за рахунок коштів місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з 
державного бюджету, або за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, виділених 
на підготовку та проведення відповідних місцевих виборів, у таких розмірах:»;

у підпункті 1 слова «допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлен-
ня працездатності або встановлення інвалідності» замінити словами «допомога по тим-
часовій непрацездатності»;

підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) одноразова виплата у разі стійкої втрати професійної працездатності, розмір якої 

визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності виходячи із 17 
розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день 
настання права потерпілого на виплату. Якщо комісією з розслідування нещасного ви-
падку встановлено, що ушкодження здоров’я настало не лише з вини виборчої комісії чи 
комісії з всеукраїнського референдуму, а також внаслідок порушення членом комісії нор-
мативно-правових актів з охорони праці, розмір одноразової допомоги зменшується на 
підставі висновку такої комісії, але не більше ніж на 50 відсотків;»;

у підпункті 4 слова «але не більше ніж середньомісячний заробіток, який потерпілий 
мав до ушкодження здоров’я» замінити словами і цифрами «який потерпілий член ко-
місії мав до ушкодження здоров’я, але не більше ніж 10 розмірів прожиткового мініму-
му для працездатних осіб»

підпункт 6 викласти в такій редакції:
«6) компенсація витрат на медичну допомогу, зокрема на придбання ліків, протезу-

вання, медичну реабілітацію, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних за-
собів пересування, якщо потребу в них визначено висновками медико-соціальних екс-
пертних комісій.»;

3) пункт 4 після слів «територіальна виборча комісія» доповнити словами «, окружна 
комісія з всеукраїнського референдуму»;

4) в абзаці першому пункту 5 слова і цифри «Порядком проведення розслідування та 
ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 
(Офіційний вісник України, 2011 p., № 94, ст. 3426)» замінити словами і цифрами «По-
рядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій 
на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 
р. № 337 (Офіційний вісник України, 2019 p., № 34, ст. 1217)»;

5) в абзаці першому пункту 6 після слів «Окружна виборча комісія» доповнити слова-
ми «, окружна комісія з всеукраїнського референдуму», а слова і цифру «про розсліду-
вання нещасного випадку за формою Н-5» виключити;

6) у пункті 7 слова «народних депутатів України» замінити словами «Президента Укра-
їни, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму», а після слів «відповід-
ного місцевого бюджету» доповнити словами «, виділених на підготовку та проведення 
відповідних місцевих виборів,»;

7) у тексті Порядку слова «член виборчої комісії» в усіх відмінках та формах числа за-
мінити словами «член комісії» у відповідному відмінку і числі.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 серпня 2021 р. № 850 
Київ

Про внесення змін до Порядку нарахування та сплати  
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування за деякі категорії 
застрахованих осіб

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 178 (Офіційний 
вісник України, 2011 р., № 16, ст. 666; 2019 р., № 4, ст. 116), зміни, що додаються.  

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

 постановою Кабінету Міністрів України  
 від 4 серпня 2021 р. № 850

ЗМІНИ,  
що вносяться до Порядку нарахування та сплати єдиного внеску  

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії 
застрахованих осіб

1. Підпункт 3 пункту 1 доповнити абзацом такого змісту:
«До числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклуваль-

ників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за 
дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової 
системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологіч-
не, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психіч-
ний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захво-
рювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує тран-
сплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідності, 
відносяться також працездатні особи, які перебувають у трудових відносинах і яким 
надано відпустку без збереження заробітної плати на умовах, передбачених пунктом 
3 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки», якщо такі особи отриму-
ють допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства;».

2. Підпункт 2 пункту 4 викласти в такій редакції:
«2) структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, 

районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органа-
ми сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі утворення) рад — за осіб, 
зазначених у підпунктах 2—4 пункту 1 цього Порядку.».
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ДОКУМЕНТИ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 липня 2021 р. № 868-р 
Київ

Про схвалення Оновленого національно 
визначеного внеску України до Паризької угоди

1. Схвалити Оновлений національно визначений внесок України до Паризької уго-
ди.

2. Міністерству закордонних справ надіслати до 30 липня 2021 р. Секретаріату Рам-
кової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату схвалений цим розпоря-
дженням Оновлений національно визначений внесок України до Паризької угоди.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 липня 2021 р. № 869-р 
Київ

Деякі питання утворення державних установ  
Національної академії медичних наук

1. Погодитися з пропозицією Національної академії медичних наук та Міністерства охо-
рони здоров’я щодо утворення: 

Святошинський районний суд міста Києва викликає у 
якості обвинуваченої Градову Ольгу Григорівну для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000002707 відносно Градової Ольги Григорівни, 
обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання від-
будеться 25.08.2021 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Якуба Коласа, 27-А (зал. № 61).

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження. 

Суддя С.І. Дячук 

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості 
обвинуваченого Нахлупіна Віталія Германовича, 19.04.1966 ро-
ку народження, для розгляду кримінального провадження, вне-
сеного 22.08.2016 р. до ЄРДР за № 42016010000000184 віднос-
но Нахлупіна Віталія Германовича, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідо-
мляє, що підготовче судове засідання відбудеться 25.08.2021 р. 
о 16:00 год. в приміщенні Святошинського районного суду міс-
та Києва за адресою: 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження. 

Суддя Ясельський А.М.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва пе-
ребуває кримінальне провадження № 1-кп/761/185/2021 віднос-
но Захожого Д.П. за ч. 5 ст. 368 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що су-
довий розгляд по вищевказаному кримінальному провадженню 
відбудеться 26 серпня 2021 року о 13:00 в приміщенні Шевчен-
ківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31 А, каб. 611.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження. 

Суддя А.В. Кваша

Втрачений  

судновий білет  

на човен 

LUND з бортовим  

номером  

ЗАП-0926-К  

виданий на ім’я  

Немзер  

Андрій Михайлович, 

вважати недійсним.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинува-
ченого КАШИРІНА АЛЛІКА ВІКТОРОВИЧА  (к/п № 42015020420000194), 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, 
ч. 1 ст. 408 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання 
відбудеться 31 серпня 2021 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Ко-
ласа, 27-а , каб. 702.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя  Л.Г. Косик 

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинува-
ченого Мерзлова Олександра Геннадійовича для розгляду кримінального 
провадження, внесеного до ЄРДР 11.04.2016 за № 42016020420000081 
відносно Мерзлова Олександра Геннадійовича , обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111; ч. 1 ст. 408 КК України, та по-
відомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 27.08.2021 року о 
10 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, каб. 401-402.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Суддя В.О. Жмудь

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Хожаінову Оксану 
Василівну, 24.10.1976 року народження, як обвинувачену в судове за-
сідання по кримінальному провадженню № 420 160 000 00002780, вне-
сеного до ЄРДР 07.10.2016 року за обвинуваченням Хожаінової Окса-
ни Василівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, яке призначено на 08 год. 30 хв. 27 серпня 
2021 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинуваче-
ної Хожаінової Оксани Василівни у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст.111 КК України. 

Суддя О.В. Мєлєшак

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Лісо-
вської Валентини Володимирівни, 27.12.1949 року, об-
винуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання ви-
кликається Лісовська Валентина Володимирівна, 
27.12.1949 року народження, обвинувачена у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України, яке відбудеться 31 серпня 2021 року о 
10.00 год. в приміщенні Солом’янського районного суду 
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 
25, каб. 26, під головуванням судді Педенко A.M.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинува-
чену Пєтухову Надію Семенівну, що обвинувачується у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у під-
готовче судове засідання яке відбудеться о 09:15 годині 
25.08.2021 року, в приміщенні Оболонського районного су-
ду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 
кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинувачено-
го, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття об-
винуваченого передбачені статтею 323 КПК України, проку-
рора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого 
— статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільно-
го відповідача та їх представників — статтею 326 КПК Укра-
їни, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 
327 КПК України. 

Суддя Жежера О.В.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1680/2020 відносно Поповича Сергія Генна-
дійовича за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що підготовче судове засідання по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться 26.08.2021 року 
об 11:00 в приміщенні Шевченківського районного су-
ду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31 А, каб. 610.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження. 

Суддя В.В. Бугіль

ДО УВАГИ:

БУЦКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
БУЦКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
БУЦКО ВІКТОР СЕМЕНОВИЧ
СІДЄЛЬНІКОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
Просимо Вас терміново до 10 жовтня 

2021 року особисто надати або надісла-
ти на поштову адресу СТОВ «ВІКТОРІЯ» 
(село Нещеретове, Білокуракинський р-н, 
Луганська обл., 92252) нотаріальні копії 
Ваших паспортів, копії Ваших ID-карток 
при наявності для подачі реєстратору 
структури власності компанії та докумен-
тів, які її підтверджують відповідно до ви-
мог чинного законодавства України.

Директор СТОВ «ВІКТОРІЯ» 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

від 11 серпня 2021 р.                     м. Київ                           №418
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

від 13 серпня 2021 року за № 1070/36692

Про внесення змін до Коефіцієнтів,  
що застосовуються до тарифів Збірника 

тарифів на перевезення вантажів 
залізничним транспортом у межах України  

та пов’язані з ними послуги
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 

1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої вла-
ди та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)»  
НАКАЗУЮ:

1. Унести до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тари-
фів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та 
пов’язані з ними послуги, затверджених наказом Міністерства транспорту та 
зв’язку України від 26 березня 2009 року № 317, зареєстрованих у Міністер-
стві юстиції України 15 квітня 2009 року за № 341/16357 (у редакції наказу Мі-
ністерства інфраструктури України від 22 березня 2019 року № 205) (зі зміна-
ми), такі зміни:

1) позицію 1 викласти в такій редакції:
«

№ 
з/п

Найменування  
вантажу,  
послуги

Код вантажу згідно з Єдиною  
тарифно-статистичною  

номенклатурою вантажів

Коефіцієнти  
з дня офіційного 

опублікування
1 Вантажі 1-го  

тарифного 
класу

044, 082, 101-103, 141, 142, 161, 181, 
182, 191, 231 (крім 231072), 232 (крім 
232253, 232272, 232395, 232408, 232412, 
232427, 232431, 232446, 232450, 232465, 
232472), 234 (крім 234047), 241 (крім 
241464, 241479), 242 (крім 242128), 245, 
253, 281, 291, 301, 304, 431-436, 485483,

1,831**

485661, 487169, 488049, 488161, 488392, 
542072 (в універсальних вагонах), 692

 »;
2) позицію 2 викласти в такій редакції:
«

№ 
з/п

Найменування  
вантажу,  
послуги

Код вантажу згідно з Єдиною  
тарифно-статистичною  

номенклатурою вантажів

Коефіцієнти  
з дня офіційного 

опублікування
2 Вантажі 2-го  

тарифного 
класу

011-018, 021, 022, 024, 041-043, 051-
053, 061-063, 071, 073, 074, 078, 081, 
091-093, 111, 112, 123, 124, 126, 151-
153, 171, 201, 221-225, 226021, 233, 
243, 244, 246, 251, 254, 255, 263, 264, 
292, 302, 303, 381087 — легкові авто-
мобілі у спеціалізованих вагонах для 
перевезення легкових автомобілів, 474, 
481, 482146, 488477, 505, 515091, 541, 
542 (крім 542072 в універсальних ваго-
нах), 563, 564, 571, 595, 601, 602, 662, 
693 (крім 693157 з провідниками), 694, 
711035, 724, рейки (321) та частини за-
лізничного рухомого  складу і верхньої 
будови колії (414), які перевозяться на 
адресу підприємств залізничного тран-
спорту

2,613***

 »;
3) позицію 8 викласти в такій редакції:
«

№ 
з/п

Найменування  
вантажу,  
послуги

Код вантажу згідно з Єдиною  
тарифно-статистичною  

номенклатурою вантажів

Коефіцієнти  
з дня офіційного 

опублікування
8 Щебінь та ба-

ласт (щебінь) 
для доріг, пер-
літ, пісок, гран-
відсів, шлаки, 
зола, сіль, кон-
центрат міне-
ральний  
«Галіт»

231072, 232253, 232272, 232395, 
232408, 232412, 232427, 232431, 
232446, 232450, 232465, 232472, 
234047, 235, 236, 241464, 241479, 
242128, 271, 341, 531

1,695

 »;

4) позицію 9 викласти в такій редакції:
«

№ 
з/п

Найменування 
вантажу,  
послуги

Код вантажу згідно з Єдиною  
тарифно-статистичною  

номенклатурою вантажів

Коефіцієнти  
з дня офіційного 

опублікування
9 Порожні  

вагони (421034, 
421180, 421195, 
421208) переві-
зника, власні пе-
ревізника, влас-
ні та орендовані 
(плата за пере-
везення яких ви-
значається за  
 тарифними схе-
мами 14 та 17), 
вагони з провід-
никами (421161, 
693157)

з-під вивантаження вантажів 1-го та-
рифного класу, 2-го тарифного класу, 
щебеню та баласту (щебеню) для до-
ріг, перліту, піску, гранвідсіву, шлаків, 
золи, солі та концентрату мінерального 
«Галіт», продуктів харчування та енер-
гетичних газів під наступне наванта-
ження або під накопичення вагонів для 
наступного навантаження та з накопи-
чення вагонів з-під вивантаження цих 
вантажів під наступне навантаження; 
рефрижераторні вагони та криті, пере-
обладнані з рефрижераторних вагонів, 
фітингові платформи, вагони для пере-
везення легкових автомобілів та контр-
ейлерних перевезень (усі перевезення)

1,885

з-під вивантаження вантажів 3-го та-
рифного класу під наступне наванта-
ження або під накопичення вагонів для 
наступного навантаження та з накопи-
чення вагонів з-під вивантаження цих 
вантажів під наступне навантаження; з 
провідниками; в (із) ремонт(у); пере-
силка після вивантаження на проми-
вання, пропарку, дезінсекцію та дезін-
фекцію; в інших випадках

3,023

»;
5)    доповнити Коефіцієнти новою приміткою такого змісту:
«**з 01 січня 2022 року застосовується коефіцієнт 2,204;
  ***з 01 січня 2022 року застосовується коефіцієнт 2,782.». 
2. Директорату залізничного транспорту забезпечити подання цього нака-

зу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому 
порядку.

3. Відділу зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу на 
офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Міністр Олександр КУБРАКОВ

державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини, гематології та 
онкології Національної академії медичних наук України», реорганізувавши шляхом злиття 
державну установу «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної ака-
демії медичних наук України» та державну установу «Інститут гематології та трансфузіоло-
гії Національної академії медичних наук України»;

державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та ре-
генеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних 
наук України», реорганізувавши шляхом злиття державну установу «Національний науко-
вий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» Національної академії ме-
дичних наук України та державну установу «Інститут генетичної та регенеративної медици-
ни Національної академії медичних наук України».

2. Рекомендувати Національній академії медичних наук здійснити в установленому по-
рядку заходи, пов’язані з:

утворенням державних установ «Національний науковий центр радіаційної медицини, 
гематології та онкології Національної академії медичних наук України» та «Національний 
науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка 
М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України»;

реорганізацією державних установ «Національний науковий центр радіаційної медици-
ни Національної академії медичних наук України», «Інститут гематології та трансфузіоло-
гії Національної академії медичних наук України», «Національний науковий центр «Інсти-
тут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» Національної академії медичних наук Укра-
їни та «Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних на-
ук України».

3. Взяти до відома, що утворення державних установ «Національний науковий центр ра-
діаційної медицини, гематології та онкології Національної академії медичних наук України» 
та «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медици-
ни імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України» здійсню-
ється в межах видатків, передбачених Національній академії медичних наук у Державному 
бюджеті України на відповідний рік.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 серпня 2021 р. № 884-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених  

Господарсько-фінансовому департаменту 
Секретаріату Кабінету Міністрів України  

на 2021 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 

перерозподіл видатків, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Се-
кретаріату Кабінету Міністрів України за програмою 0414020 «Статистичні спосте-
реження» на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету, шляхом зменшен-
ня обсягу видатків споживання на суму 82 474,9 тис. гривень (з них оплата праці —  
67 604 тис. гривень) та встановлення видатків розвитку на суму 82 474,9 тис. гри-
вень.

2. Забезпечити:
Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів Украї-

ни — погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпоря-
дження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +13 +18 +21 +26 Черкаська +13 +18 +25 +30
Житомирська +11 +16 +20 +25 Кіровоградська +14 +19 +27 +32
Чернігівська +13 +18 +22 +27 Полтавська +14 +19 +27 +32
Сумська +13 +18 +25 +30 Дніпропетровська +14 +19 +28 +33
Закарпатська +10 +15 +18 +23 Одеська +15 +20 +25 +30
Рівненська +10 +15 +18 +23 Миколаївська +15 +20 +28 +33
Львівська +10 +15 +18 +23 Херсонська +15 +20 +28 +33
Івано-Франківська +10 +15 +18 +23 Запорізька +15 +20 +28 +33
Волинська +10 +15 +18 +23 Харківська +14 +19 +29 +34
Хмельницька +10 +15 +18 +23 Донецька +15 +20 +29 +34
Чернівецька +10 +15 +18 +23 Луганська +14 +19 +29 +34
Тернопільська +10 +15 +18 +23 Крим +16 +21 +25 +30
Вінницька +12 +17 +20 +25 Київ +16 +18 +22 +24

Укргiдрометцентр

ПОВІСТКА  
про виклик для повідомлення про підозру та проведення слідчих дій

Кузнецов Іван Михайлович, 08.12.1966 року народження, грома-
дянин України, зареєстроване місце проживання: Донецька область,  
м. Макіївка, вул. Леніна, буд. 123, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 
137 КПК України, Вам необхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 21.08.2021 
до кабінету № 13 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у  
м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 
областях, до слідчого в ОВС слідчого відділу Сокола Володимира Ан-
дрійовича (номер телефону +380629525394) за адресою: Донецька 
область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, буд. 20, для пові-
домлення Вам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК 
України, а також 25.08.2021 з 09:00 до 18:00, 26.08.2021 з 09:00 до 
18:00 та 27.08.2021 з 09:00 до 12:00, для проведення за Вашою учас-
тю слідчих дій, у кримінальному провадженні № 42020050000000030, 
внесеному до ЄРДР 13.02.2020, в процесуальному статусі підозрю-
ваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, 
передбачених ст. 138 КПК України, настає відповідальність, передба-
чена ст. 139 КПК України.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/1305/2019, 
справа №761/41270/2019 за обвинуваченням Жириновського 
Володимира Вольфовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 3 ст.27, ч. 3 ст.258-5 КК України, 
Дєгтярьова Михайла Володимировича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.258-5 КК Украї-
ни, Діденка Олексія Миколайовича, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.258-5 КК України, 
згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 12014000000000291.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що су-
дове засідання по вищевказаному кримінальному проваджен-
ню відбудеться: 26.08.2021 о 13 год. 30 хв. у приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057,  
м. Київ, вул. Дегтярівська 31 А, каб. № 510.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження. 

Суддя Т.В. Овсеп’ян 

Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комі-
тету України повідомляє про розміщення на офіційному веб-сайті https://
eastmtv.amcu.gov.ua вимог 

від 07.06.2021 № 70-02/2-4728 до ФОП КРАВЧУК О.Ю. (РНОКПП — 
2565220547); 

від 18.05.2021 № 70-02/1-4191 до ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ — 
42294587); 

від 18.05.2021 № 70-02/1-4189 до ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ — 
41756293); 

від 02.06.2021 № 70-02/4-4580 до ФОП КАЛАШНІКОВА С.А. (РНОКПП — 
3074612790); 

від 02.06.2021 № 70-02/4-4581 до ФОП КУМЕДИ Р.П. (РНОКПП — 
2993215045); 

від 04.09.2020 № 70-02/П-5472 до ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» (код 
ЄДРПОУ — 34825407);  

рішень від 06.05.2021 № 70/32-р/к щодо ФОП БАБІЧА В.Г. (РНОКПП — 
2377100353); 

від 06.05.2021 № 70/30-р/к щодо ТОВ «УКРПРОМВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 
— 35560041); 

від 29.04.2021 № 70/29-р/к щодо ФОП ЗУБАР Л.В. (РНОКПП — 2432400943); 
витягів з рішень від 29.04.2021 № 70/27-р/к щодо ТОВ «ПРОМСТРОЙЛС» 

(код ЄДРПОУ — 42464996); від 29.04.2021 № 70/28-р/к щодо ТОВ «ПРОМ-
СТРОЙЛС» (код ЄДРПОУ — 42464996) та ТОВ «ФОРЕСТБЛАНК» (код ЄДРПОУ 
— 40400883); від 22.06.2021 № 70/56-р/к щодо ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» (код ЄД-
РПОУ — 39714584) та ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» (код ЄДРПОУ — 35711658).

П’ята Харківська міська державна нотаріальна контора  
(відокремлений підрозділ) узв’язку з відкриттям спадкової 
справи повідомляє про розшук усіх можливих спадкоємців 

ЛИМАР ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА, 
13 січня 1928 року народження, 

який помер 14 червня 1998 року.
Просимо зацікавлених осіб протягом одного місяця з момен-

ту випуску газети звернутися до нотаріальної контори за адре-
сою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого №26.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
11.08.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького 

районного нотаріального округу Луганської обл. Глаговською 
О.В. була заведена спадкова справа після смерті 

АБРАМОВА ПЕТРА ІВАНОВИЧА,  
05.03.1934 р.н., 

який помер 27.09.2020 р., для встановлення кола спадкоєм-
ців, які бажають прийняти спадщину, в тому числі, які були за-
реєстровані з померлим на день його смерті, та представни-
ків малолітніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоєм-
ців за заповітом,всіх спадкоємців прошу з’явитися до Глагов-
ської О.В. за адресою: Луганська обл, м. Сєвєродонецьк,вул. 
Менделєєва,31/1,інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ 
спадкоємцям, які прийняли спадщину подавши заяву нотаріусу.

Оголошення про виклик обвинуваченого при здійсненні  
судового засідання в порядку спеціального досудового  

провадження
Біловодський районний суд Луганської області відповідно до вимог ст. 

297-5, 323 КПК України викликає у підготовче судове засідання в порядку 
спеціального досудового провадження, яке відбудеться о 15 годині 30 хви-
лин 25 серпня 2021 року в приміщенні Біловодського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30 обвинуваченого Волкова Олександра Павловича, 15.10.1975 ро-
ку народження, зареєстрований за адресою: кв. Центральний, б. 1, кв. 52, 
м. Довжанськ, Луганська область, у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 
138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139,323 КПК 
України.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого при здійсненні
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-
ті — судді Половинка В.О. знаходиться спеціальне кримінальне 
провадження № 727/2886/21 стосовно Пєліпєя Романа Ігоровича, 
25.10.1977 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч.1ст.258-3 КК України. Обвинувачений Пєліпєя Ро-
ман Ігорович, мешканець міста Луганськ Луганської області, вулиця 
Шевченка, будинок № 4, квартира 174.

 На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд 
Луганської області викликає Пєліпєя Романа Ігоровича у судове засідання, яке 
відбудеться 25 серпня 2021 року о 15.00 год. в залі Сватівського районного су-
ду Луганської області, що розташований за адресою: пл. 50-річчя Перемоги, 
буд 34, м. Сватове, Луганська область.

Справа розглядатиметься під головуванням судді Половинки В.О.

Повідомлення про надання дозволу на спеціальне досудове
розслідування та повістка про виклик

підозрюваного Зубкова Ігоря Олексійовича
Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської 

області від 12.08.2021 (справа № 428/7090/21) надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування стосовно Зубкова Ігоря 
Олексійовича, 14.06.1965 р.н., що зареєстрований та проживає за адре-
сою: Луганська область, м. Алчевськ, у кримінальному провадженні  
№ 22021130000000162 від 19.07.2021.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з’явитися 25.08.2021 
об 11:00, 26.08.2021 об 11:00 в Луганську обласну прокуратуру за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27 до проку-
рора відділу Окопного С.В. (каб. 121) для участі у допиті як підозрювано-
го у кримінальному провадженні № 22021130000000162 від 19.07.2021 
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, 
ч. 2 ст. 260 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, 
вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, на-
дання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обви-
нувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в  
ст.ст. 138, 139 КПК України.

П’ятою Харківською міською державною нотаріальною конторою 
заведено спадкову справу за №736/2020 до майна (садова ділянка  
6 сот. та садовий будиночок; іншого спадкового майна немає) 

УСЕНКО ГЕННАДІЯ ДМИТРОВИЧА, 
1935 р.н., 

померлого 29 листопада 2012 р. 
Спадкоємцям померлого необхідно протягом місяця від дати пу-

блікації надати докази прийняття ними цієї спадщини за адресою:  
м. Харків, вул. Валентинівська, 27-Г.

 Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України ч. 3 ст. 12 Закону 
України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території України» необхідно з’явитися 20.08.2021 о 
14:00 годині до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севасто-
поля за адресою: м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, 3-й поверх або до 3-го 
відділу слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим за адресою: м. Херсон, вул. 
Перекопська, 5 для вручення повідомлень про підозру, а також для участі в 
проведенні слідчих та процесуальних дій: 

- Синюк Анатолій Сергійович, 07.10.1952 р.н., у кримінальному прова-
дженні № 42016010000000285 від 16.12.2016 за підозрою у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України;

- Пархоменко Василь Михайлович, 22.10.1947 р.н., зареєстрований за 
адресою: м. Севастополь, вул. Касаєва, буд. 7, кор. 3, кв.4, у кримінально-
му провадженні № 42015010000000114 від 17.07.2015 за підозрою депута-
тів Севастопольської міської ради у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України;

- Непран Сергій Альбертович, 25.03.1968 р.н., зареєстрований за адре-
сою: м. Севастополь, вул. Б. Михайлова, буд.17, кв. 19/3, у кримінальному 
провадженні № 42015010000000114 від 17.07.2015 за підозрою депутатів 
Севастопольської міської ради у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України;

- Кабанов Євген Костянтинович, 14.11.1982 р.н., код 3026804514, заре-
єстрований за адресою: м. Севастополь, пр. Генерала Острякова, буд. 171, 
кв.1, у кримінальному провадженні № 42015010000000114 від 17.07.2015 
за підозрою депутатів Севастопольської міської ради у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України;

- Ульянова Тетяна Олександрівна, 14.06.1965 р.н., зареєстрована за 
адресою: м. Севастополь, вул. Генерала Острякова, буд. 171, кв. 2, у кримі-
нальному провадженні № 42015010000000114 від 17.07.2015 за підозрою 
депутатів Севастопольської міської ради у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України;

- Нараєв Геннадій Павлович, 03.08.1965 р.н., у кримінальному прова-
дженні № 42015000000000584 від 26.02.2015, за підозрою депутатів Верхо-
вної Ради АР Крим 6 скликання, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України;

- Березовський Денис Валентинович, 15.07.1974 р.н., уродженець  
м. Харкова, громадянин України, зареєстрований за адресою: м. Севасто-
поль, вул. Вакуленчука, 5, кв. 15, зареєстрованого за адресою: АР Крим, вій-
ськова частина А0235, у кримінальному провадженні № 42015000000001880 
від 10.09.2015 за ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 КК України;

- Скачко Володимир Сергійович, 03.07.1959 року народження, громадя-
нин України, місце проживання в Україні: м. Київ, вул. Авіаконструктора Ан-
тонова, буд. 17, кв. 44, у кримінальному провадженні № 22018011000000045 
від 22.08.2018, за ч. 2 ст. 110 КК України;

- Єрмілов Олег Володимирович, 09.08.1963 року народження, грома-
дянин Російської Федерації, місце роботи: Військовий комісаріат Респу-
бліки Крим Міністерства оборони Російської Федерації, розташований на 
тимчасово окупованій території України за адресою: Автономна Республі-
ка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 152, у кримінальному провадженні  
№ 42017160690000078 від 25.05.2017 за ч. 1 ст. 438 КК України;

- Аксьонов Павло Сергійович, 12.05.1957 р.н., уродженець м. Москви 
Російської Федерації, громадянина України, зареєстрований за адресою: 
АР Крим, м. Ялта, вул. Аверкіна, 4, кв. 6, у кримінальному провадженні  
№ 22021011000000032 від 16.02.2021 за ч. 1 ст. 438 КК України;

- Чепуренко Олександр Олександрович, 05.12.1975 року народжен-
ня, громадянин України, уродженець АР Крим, Красногвардійського ра-
йону, с. Щербакове, зареєстрований за адресою: АР Крим, Сімферополь-
ський район, с. Перевальне, ВЧ А2320, у кримінальному провадженні  
№ 22021011000000033 від 16.06.2021 за ч. 1 ст. 438 КК України;

- Анненко Михайло Борисович, 23.02.1969 року народження, громадя-
нин Російської Федерації, уродженець станиці Михайлівська Курганинсько-
го району Краснодарського краю, Російської Федерації, місце роботи: Вій-
ськовий комісаріат м. Красноперекопськ та Красноперекопського району 
Республіки Крим Міністерства оборони Російської Федерації, розташова-
ний на тимчасово окупованій території України за адресою: Автономна Рес-
публіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Калініна, буд. 9, у кримінальному 
провадженні № 42021010000000015 від 19.03.2021 за ч. 1 ст. 438 КК Укра-
їни;

- Шингірій Володимир Миколайович, 11.05.1962 року народження, гро-
мадянин України, уродженець Російської Федерації, зареєстрований за 
адресою: АР Крим, м. Саки, вулиця Радянська, буд. 6, кв. 51, у криміналь-
ному провадженні № 22021011000000034 від 16.06.2021 за ч. 1 ст. 438 КК 
України;

- Слюсаренко Олег Олександрович, 11.06.1967 року народження, грома-
дянин України, зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. 
Жидкова, буд. 76 у кримінальному провадженні № 22021011000000028 від 
18.05.2021 за ч. 2 ст. 110 КК України.

Одночасно роз’яснюємо, що згідно ст. 139 КПК України ухилення від явки 
на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (не-
прибуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюва-
ним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який 
виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, тери-
торії держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є 
підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеці-
ального судового провадження. 
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