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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

СЕРГІЙ НІКОЛАЙЧУК:
«Понад половина з топ-20 

банків залишатимуться 
операційно 

прибутковими,  
 і це дасть змогу 

їм самостійно 
відновлювати 

капітал».

Спортивний бойкот 
має тривати

САНКЦІЇ. Європейська спортивна спільнота має продовжувати 
санкційний тиск для недопущення російських та білоруських спортс-
менів до участі у міжнародних спортивних змаганнях. Про це зая-
вив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт  під час зустрічі разом 
із президентом НОК України Сергієм Бубкою із президентом Євро-
пейських олімпійських комітетів Спіросом Капралосом та президен-
том Асоціації федерацій літніх олімпійських видів спорту Франчес-
ко Річчі Бітті.

Як відомо, у відповідь на воєнну агресію росії виконавчий комітет 
Міжнародного олімпійського комітету рекомендував міжнародним 
спортивним федераціям та організаторам спортивних заходів не за-
прошувати і не дозволяти участі російських і білоруських спортсме-
нів та офіційних осіб у міжнародних змаганнях (IOC statement). Проте 
деякі федерації та організатори допускають російських і білоруських 
спортсменів до міжнародних змагань як «нейтральних учасників».

Очільники європейських спортивних асоціацій запевнили україн-
ську сторону в намірах продовжити бойкот до припинення воєнної 
агресії рф проти України.

9684 
кредитні договори на загальну суму 
36,45 млрд грн укладено за період 

дії воєнного стану в межах програми 
«Доступні кредити 5—7—9%»

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд упроваджує новий 
великий проєкт грантової безповоротної підтримки  
нових бізнесів

Гроші  
на власну справу

Заступник голови НБУ про очікування регулятора  
щодо подолання поточної кризи банківської системи

2

3 4 
РИНОК

Засновник і продюсер нової 
медіаплатформи Ukraine Forever 
Андрій Мазепа про те, чому зараз 
так актуальні позитивні програми 
культурного спрямування

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ

«Урядовий кур’єр» 
аналізує, як 
війна впливає на 
зовнішньоекономічну 
діяльність України 8 

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання забезпечення вилучення, 
передачі та репатріації тіл (останків) 
осіб, загиблих (померлих) у зв’язку  
із збройною агресією проти України»

Рукави для зберігання зерна допоможуть аграріям
РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ. Мі-

ністерство аграрної політики та про-
довольства звернулося до урядів 
США, Канади, Великої Британії, ЄС 
із проханням надати Україні присто-
сування для тимчасового зберігання 
зерна. Попередні результати є: пер-
ша партія уже пливе до нас.

Про це розповів заступник міністра 
аграрної політики та продовольства 
Маркіян Дмитрасевич в ефірі націо-
нального марафону «Єдині новини».

За його словами, з огляду на до-
волі проблематичний темп розви-
тку експорту через блокування мор-
ських портів дефіцит потужностей 
для зберігання врожаю до кінця ро-
ку може сягати від 10 до 15 мільйо-
нів тонн.

«Ми говоримо про тимчасове збе-
рігання. Це так звані рукави для збе-
рігання зерна, якими наші аграрії 
вже користувалися до війни. Вони 
мають вигляд довгих поліетилено-

вих мішків, у які вміщається до 200 
тисяч тонн зерна і які можна збері-
гати просто на полях. Друга опція, 
яку застосовують у Канаді і США, 
— так звані тимчасові силуси, або 
зернові кільця. Це велике металеве 
кільце, яке кріпиться на звичайному 
майданчику, на поверхню стелиться 
спеціальний матеріал, який не про-
пускає вологи, а зверху він закрива-
ється спеціальним тентом, що збері-
гає зерно від впливу навколишнього 

середовища. Один такий силус при-
близно вміщає 5 тисяч тонн зерно-
вих», — пояснив посадовець.

Він зазначив, що багато ферме-
рів, розуміючи майбутню пробле-
му, вже закуповують такі пристрої, 
насамперед рукави для зберігання 
зерна.

Заступник міністра додав, що до 
початку повномасштабної війни в 
розпорядженні українських аграріїв 
було потужностей для складського 

зберігання приблизно на 75 мільйо-
нів тонн. Зерносховища на 10 міль-
йонів тонн розміщено на тимчасово 
окупованих територіях, решту було 
або пошкоджено, або знищено вна-
слідок воєнних дій.

Нагадаємо, Україна в ході весня-
но-польових робіт засіяла 13,4 міль-
йона га сільськогосподарських зе-
мель. За прогнозами, очікується 
врожай 60 мільйонів тонн зернових 
та олійних культур.
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Тихановська у ПАРЄ:  
агресора необхідно піддати санкціям
МІЖНАРОДНА ТРИБУНА. Глави країн Ради Європи зберуться на саміт у листопаді,  
щоб створити нові механізми реагування на загрози безпеці на континенті.  
А поки що в РЄ розпочинає роботу комітет у відносинах з опозицією білорусі

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Війна росії проти Украї
ни стала трагедією для 

Європи, вона може трива
ти ще довго, якщо уряди 
європейських країн «від
мовляться від своїх цін
ностей та не зможуть дія
ти вчасно». Про це заявила 
лідерка білоруської опози
ції Світлана Тихановська 
під час дебатів на високому 
рівні «Підтримка демокра
тичної безпеки в Європі», 
що відбулися в межах сесії 
ПАРЄ у Страсбурзі.

«Українці не відмовили
ся від цих цінностей. Вони 
виявилися сміливими для 
того, щоб діяти. Вони зна
ють, що напад на їхній су
веренітет — це напад на 
наш суверенітет. Вони зна
ють, що якщо дати ведме
деві себе вкусити, це тіль
ки розбурхає його апетит. 
Тому українці продовжу
ють боротися та вірити, а 
трагедія Європи поки що 
триває», — заявила із три
буни ПАРЄ Світлана Ти
хановська, яка приїхала до 
Страсбурга.

За її словами, білоруси 
також продовжують боро

тися за європейські ціннос
ті, незважаючи на жорсткі 
переслідування з боку вла
ди. Світлана Тихановська 
повідомила, що понад 2 ти
сячі громадян було затри
мано за протести проти ві
йни в Україні, «білоруські 
партизани вчинили понад 
80 актів саботажу, спрямо
ваних проти російської ар
мії, а 1,5 тисячі білорусь
ких добровольців» борють
ся на боці Збройних сил 
України.

Світлана Тихановська 
вважає, що якщо «ми ра
зом продемонструємо по
вагу до свободи та прав лю
дини, то це стане основою 
для миру», а «трагедію в 
Європі» вдасться подолати. 
«Ми повинні піддати санк
ціям агресора, який нам 
загрожує», — заявила во
на. Опозиціонерка вказала 
на необхідність розрізняти 
режим і «простих людей, 
які чинять правильно».

«Брехливі факти 
стали приводом 
для вторгнення»

Міжнародні організа
ції та інституції повинні 

створити нові способи ко
мунікації, щоб просувати 
свої цінності. «Цю істину 
добре засвоїли автократи 
та почали діяти і в себе у 
країні, і за кордоном», — 
зазначив міністр закор
донних справ Ірландії 
Саймон Ковені, який взяв 
участь у дебатах як голо
ва Комітету міністрів РЄ. 
Говорити по суті, фор
мувати наративи, нехай 
і повністю брехливі, обі
цяти прості розв’язання 
складних проблем, апе
лювати до емоцій, най
частіше до страху, а та
кож спекулювати на 
прагненнях людей до са
моповаги та самоіденти
фікації — такі, на дум
ку міністра Саймона Ко
вені, головні інструменти 
дезінформації, до яких 
вдаються автократичні 
режими.

«Рік тому ми читали 
довгу статтю володими
ра путіна про росію та її 
зв’язки з Україною. Йо
го версія історичних по
дій хибна. Але для ньо
го вона стала приводом 
для вторгнення. І на нас, 
демократах, лежить за
вдання протистояти та

ким брехливим історіям. 
Але ми маємо поширюва
ти і великі істини», — за
значив ірландський ди
пломат.

Російська агресія про
ти України глибоко по
хитнула відчуття безпе
ки кожного європейця, і 
тому Рада Європи повин
на зосередити зусилля 
на підтримці та допомо
зі Україні, а також про
довжувати зміцнюва
ти демократичну безпе
ку на континенті. Про це 
заявив ще один учасник 
дебатів міністр закор
донних справ Фінляндії 
Пекка Гаавісто. 

«Грубе нехтування 
правами людини, прин
ципами демократії та 
верховенства права в ро
сії стало передвісником 
війни проти України, пе
реслідування вільних 
ЗМІ, заборона неурядо
вих організацій, ухвален
ня законів «про інозем
них агентів», ігноруван
ня рішень Європейсько
го суду з прав людини — 
цей список, на жаль, ду
же довгий», — перелічив 
фінський дипломат. Він 
зазначив, що хоч органи 

РЄ, зокрема ПАРЄ, кон
статували всі грубі пору
шення норм демократії 
у росії, в них не було до
статньо ефективних ін
струментів, щоб зупини
ти процес сповзання дер
жави в диктатуру. 

На думку Пекка Гаа
вісто, в багатьох краї
нах Європи спостеріга
ються зростання попу
лізму, нехтування пра
вами меншин та зумисне 
ослаблення незалежних 
інституцій. «Ми повинні 
повернутися до основних 
цінностей Ради Європи 
та переглянути пріори
тети організації, щоб во
на залишалася еталоном 
прав людини, демокра
тії та верховенства права 
в Європі», — сказав ди
пломат. 

РЄ збереться  
на саміт 
високого рівня

Як відомо, білорусь — 
не член РЄ. Але учасни
ки дебатів підтримали 
ініціативу Світлани Ти
хановської про створен
ня спеціального коміте

ту РЄ з питань відносин 
із цією країною. До йо
го складу увійдуть пред
ставники керівних орга
нів РЄ та демократичних 
сил і громадянського сус
пільства білорусі. Перед
бачено, що комітет спіль
но визначатиме пріори
тети та галузі співпраці. 

«Ми знайдемо найкра
щий спосіб, щоб спіл
куватися з білоруською 
опозицією у вигнанні та 
голосами громадянського 
суспільства, яке існує в 
білорусі, незважаючи на 
величезний тиск», — по
обіцяла генсек РЄ Марія 
ПейчиновичБурич.

Вона заявила, що Ра
ді Європи потрібно сфор
мувати нові механізми 
для відповіді на нові ре
алії та виклики для без
пеки на континенті. Для 
цього в РЄ буде створе
но спеціальну аналітич
ну групу, що складається 
із семи членів, яка роз
почне роботу наступно
го тижня. Напрацювання 
групи стануть основою 
для саміту глав держав
членів РЄ, який, як пові
домила генсек, пройде в 
листопаді цього року.

Гроші на власну справу
Відділ новин  

«Урядового кур’єра»

Україні, попри війну, вдалося 
втримати макроекономічну 

та макрофінансову стабільність. 
Але цього замало — потрібно по
вністю перезапустити економіку, 
змінити економічну модель і за
кладати фундамент для віднов
лення. Тому Кабмін за доручен
ням Президента України розро
бив нову економічну стратегію 
та нові програми стимулювання 
розвитку економіки. Один із цен
тральних елементів стратегії — 
підтримка малого та середнього 
бізнесу. На цьому перед черговим 
засіданням уряду акцентував 
Прем’єрміністр Денис Шмигаль. 

Він додав, що вже знижено по
датки, є змога отримувати кре
дити під 0%, запроваджено де
кларативний принцип роботи 
за ліцензіями, скасовано біль
шість перевірок. А тепер уряд 
упроваджує новий великий про
єкт грантової безповоротної під
тримки нових бізнесів. 

На засіданні затверджено три 
програми грантового фінансу
вання і ще три програми, зокрема 
щодо галузей переробки й IT бу
де схвалено найближчим часом. 
Важливий акцент усіх цих про
грам — створення нових робо
чих місць та можливість онлайн
оформлення заяви на отримання 
гранту. Усі ці програми об’єднано 
під загальною назвою «єРобота».

«єРобота» дасть 
роботу  

Перша ухвалена програма — 
мікрогранти до 250 тисяч гри

вень на такий  мікробізнес, як 
пошив одягу і взуття, хімчистка, 
сервісний чи ремонтний центр, 
СТО, монтажні роботи тощо. Хто 
не працює на інших підприєм
ствах та не веде іншого бізне
су, але має бізнесплан і тверді 
наміри розпочати власну спра
ву, може розраховувати на таку 
підтримку держави. Запланова
но видати 20 тисяч таких грантів 
за рік. Річний бюджет програми 
— 5 мільярдів гривень. 

«Для отримання гранту треба 
буде подати заявку через портал 
«Дія» чи відділення Ощадбанку, 
додавши до заявки бізнесплан. 
Протягом 10 робочих днів екс
перти Ощадбанку та Держав
ного центру зайнятості оцінять 
проєкт на відповідність крите
ріям програми. Грантові кошти 

буде перераховано на окремий 
банківський рахунок. Готівкою 
кошти не надаватимуть. З ра
хунку можна буде купити об
ладнання, сировину, матеріа
ли, інструменти, частково опла
тити оренду. Банк контролюва
тиме відповідність платежів за
твердженому бізнесплану», — 
цитує слова Прем’єра департа
мент комунікацій Секретаріату 
Кабміну.  

Додатково нові підприєм
ці зможуть отримати дешевий 
кредит за програмою «5—7—9» 
обсягом до 2,5 мільйона гривень 
на будівництво чи реконструк
цію приміщень, придбання до
даткового обладнання, фінансу
вання оборотного капіталу.

Друга програма — частко
вої компенсації вартості ство

рення теплиць. Розмір гранту — 
5—7 мільйонів гривень. Очікува
на кількість грантів — 3 тисячі 
на рік. Бюджет програми — 7 мі
льярдів. Розрахована на приват
них підприємців, аграрні компа
нії й фермерські господарства, 
які мають у власності або в орен
ді землю на строк не менш як 25 
років. Кошти можна буде витра
тити на будівництво, закупівлю 
технічного обладнання, посівно
го матеріалу та добрив. Введе
но принцип співфінансування: 
для першої тисячі учасників 70% 
вартості проєкту фінансує дер
жава, а 30% — підприємець. Щоб 
отримати грант, потрібно подати 
заявку через «Дію» або уповно
важений банк. Ключова вимога 
— працевлаштування робітни
ків та сплата податків.

«Створення нових теплич
них комплексів для вирощуван
ня овочів і фруктів сприятиме 
збільшенню експорту та наси
ченню українського ринку якіс
ними продуктами», — зауважив 
Денис Шмигаль.

Третя програма, що теж сто
сується АПК, — гранти на під
тримку садівництва, ягідни
цтва та виноградарства. Ідеться 
про часткову компенсацію вар
тості садів. Держава надавати
ме від 300 до 400 тисяч гривень 
на гектар садів. Це приблизно 
70% середньої вартості висад
ки. Заплановано гранти для ви
садження 10 тисяч гектарів но
вих садів. Бюджет програми — 
4 мільярди гривень. Отримувачі 
грантів повинні мати або власну 
землю, або землю в користуван
ні щонайменше на 25 років. Про
єкт саду може бути від 1 до 25 

гектарів. Кошти також надходи
тимуть на банківський рахунок 
для прозорої закупівлі саджан
ців, обладнання, систем поливу, 
добрив тощо.

Частину коштів на ці програми 
нададуть іноземні партнери. 

Усі мають 
наближати 
перемогу 

Уряд започаткував реформу 
всієї сфери зайнятості. Прем’єр 
розповів, що офіційно зареє
строваних безробітних, яких 
протягом 30 днів не працевла
штовано, залучатимуть до опла
чуваних суспільно корисних ро
біт. Це може бути розбирання 
завалів, будівництво захисних 
споруд, благоустрій, ремонтні 
чи сільськогосподарські роботи. 
Зарплата — в розмірі мінімаль
ної. Що саме потрібно робити в 
кожному конкретному регіоні, 
визначатиме місцева влада. Усу
вається можливість, коли люди 
отримували кошти від держави 
та відмовлялися від запропоно
ваної роботи. В умовах воєнного 
часу в держави немає для цього 
ресурсів. Усі мають або захища
ти Батьківщину, або працювати 
на її перемогу.

Статус та виплати у зв’язку 
з безробіттям втрачатимуть
ся, якщо людина перебуватиме 
за кордоном більш як 30 днів під 
час воєнного стану.

Загалом нова економічна по
літика допоможе країні висто
яти, перемогти, почати стрімко 
відновлюватися й відбудовува
тися. 

За програмою часткової компенсації вартості створення теплиць 
розмір гранту становитиме від 5 до 7 млн грн
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Міністр закликав країни G7 надати підтримку культурі та медіа в Україні
ПРІОРИТЕТИ. Днями мі-

ністр культури та інформа-
ційної політики України Олек-
сандр Ткаченко взяв участь в 
онлайн-зустрічі міністрів ме-
діа та культури Великої сім-
ки. Він закликав міжнарод-
них партнерів надати реаль-
ну підтримку українським 
медіа та працівникам сфери 
культури.

Під час зустрічі Олександр 
Ткаченко розповів та показав 
відео про російські військові 
злочини в Україні: як рф вби-
ває українців, веде агресивну 
інформаційну війну, вклада-
ючи в це величезні кошти, та 
загалом намагається стерти 
з лиця землі українську куль-
туру та ідентичність. 

«Закликав найбільші та 
найсильніші демократії світу 
переходити до реальних дій 
та реальної підтримки, яка 
буде виражатись саме в гро-
шах, які будуть йти на кон-
кретні потреби в Україну: на 
підтримку наших медіа, які 
працюють вже 116 днів ці-
лодобово та без прибутку в 
Україні та на підтримку сфе-
ри культури та її працівників 
саме в Україні. Нам потріб-
на підтримка наших людей 
та реальна допомога парт-
нерів саме тут — в Україні», 
— наголосив Олександр Тка-
ченко.

Водночас Міністерство 
культури та інформаційної 
політики України активно 

працює над реалізацією ве-
ликої кількості проєктів, які 
допомагають розповсюджу-
вати правду про війну та зло-
чини росіян в Україні, збира-
ти докази російської агре-
сії, шукати підтримку для 
українців. «З початку по-
вномасштабного вторгнен-
ня росії в Україну цифро-
ва трансформація культури 
набула нового значення. Ін-
формаційна та комунікацій-
на складові діджиталізації 
стали важливими елемента-
ми спротиву окупантам. Під 
цифровою трансформацією 
ми розуміємо декілька осно-
вних напрямків. По-перше, 
це сама цифрова трансфор-
мація, яка має на меті реін-

женірінг існуючих послуг та 
сервісів. По-друге, це без-
посередня оцифровка наяв-
них предметів та культурних 
цінностей. По-третє, це циф-
рові-онлайн проєкти — як то 
онлайн музеї або інформа-
ційні портали. Всі ці проєкти 
так чи інакше наближають 
нашу перемогу», — зазначи-
ла заступниця міністра куль-
тури та інформаційної полі-
тики Анастасія Бондар.

Один з найважливіших 
для МКІП проєктів — Culture 
Crimes — Злочини проти 
культурної спадщини. На 
цьому ресурсі зібрана інфор-
мація про об’єкти, постраж-
далі від воєнних злочинів ро-
сійської армії. МКІП вже за-

фіксовано понад 380 ви-
падків руйнувань та пошко-
джень пам’яток архітектури, 
археології, релігії та історії. 
Цей ресурс допомагає фіксу-
вати злочини для майбутніх 
міжнародних судів.

Проєкт «Поезія віль-
них» — на цьому ресурсі роз-
міщені твори українців, що 
присвячені війні або створе-
ні під час війни. Адже війна 
спонукала людей на твор-
чість, через яку проявляєть-
ся біль, смуток, радість та 
нестримне прагнення до ми-
ру. У результаті на сьогодні 
маємо близько 20 тисяч ві-
ршів. Кожен з них — части-
на історії України та нашого 
культурного спадку.

«Моя війна» — це проєкт, 
де люди розповідають осо-
бисті історії про війну, ді-
ляться своїми переживан-
нями та емоціями. Наразі на 
порталі понад 5 млн пере-
глядів. Цей ресурс дуже по-
пулярний серед міжнарод-
них журналістів. Вони мають 
можливість прочитати ре-
альні спогади людей. Історії  
доступні більш ніж 70 мова-
ми. 

Нагадаємо, з усіма проєк-
тами МКІП можна ознайоми-
тись на Об’єднаній платфор-
мі культури та медіа під час 
війни. Зараз там представ-
лено більше 20 проєктів, по-
відомляє пресслужба відом-
ства. 
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Засновник, продюсер медіаплатформи Ukraine Forever, музикант 
Андрій Мазепа:

«Прагнемо широко і цікаво висвітлювати 
українську культуру»

Україна має велику історію, 
видатні постаті. Вона бу-

ла, є й буде. Україна назавжди, 
Ukraine Forever. Це та основа, 
на яку оперся  у своїй ідеї му-
зикант, саунд-продюсер Андрій 
Мазепа, який уже 12 років жи-
ве у столиці, але рід його зако-
рінений у Тернополі. На почат-
ку широкомасштабного втор-
гнення рашистів в Україну за-
вдяки Андрієві з’явилася но-
ва медіаплатформа, яку він так 
і назвав: Ukraine Forever. Це, 
як сам визначає, — український 
культурний мовець. І він тран-
слює в онлайн-форматі актуаль-
ні позитивні програми культур-
ного спрямування. «Урядовий 
кур’єр» запросив Андрія МА-
ЗЕПУ до розмови, щоб дізнатися 
подробиці його творчого проєкту.  

УК Пане Андрію, задум створити 
суто українську медіаплатфор-
му патріотичний, шляхетний і 
конче потрібний нині широко-
му загалу українців. Ви взялися 
вперто втілювати в життя влас-
ну ідею. Чи виникали перепони 
на цьому шляху і труднощі? 
— Мені дуже хотілося створити 
програму про українську музи-
ку, культуру, як живуть, розви-
ваються вони нині. Я придумав 
програму, став ознайомлювати 
в Тернополі з її тематикою міс-
цеві телеканали, але відчув, що 
немає нікому діла до культурно-
го контенту. Проте ідеї своєї я не 
полишив. 

Коли 24 лютого російський 
агресор почав на українських 
теренах велику війну, до мене 
в Тернопіль навідався медіафа-
хівець з Києва директор Асоці-
ації продюсерів України Сергій 
Козаченко. Він повертався то-
ді з Карпат до столиці, хоч тися-
чі киян, навпаки, їхали на захід 
країни. Я ознайомив його з по-
дробицями власних задумів що-
до створення студії та відеопро-
грам. Він підтримав, хоч добре 
усвідомлював, що справа ця не-
легка. Він став партнером і, по 
суті, ми з ним удвох підняли, об-
разно кажучи, цей великий ка-
мінь, і медіаплатформа запра-
цювала та діє зараз. Один з відо-
мих тернопільських підприємців 
допоміг зі створенням студії. 

УК Які програми готуєте і про-
понуєте?

— Через майже три міся-
ці вже маємо медіаплатформу 
Ukraine Forever, на якій мож-
на переглянути дев’ять різних 
форматів програм про україн-
ську культуру. Зайшовши на 
YouTube-канал чи сайт www.
ukraineforever.com.ua, можна їх 
переглянути.

УК Було б цікаво дізнатися про 
деякі програми, які вже підго-
товлені. 
— Випала нагода познайомити-
ся з поетом, науковцем з Тер-
нополя Олегом Германом. Пер-
ша наша зустріч з паном Олегом 
увінчалася зйомкою. Він у сту-
дії прочитав вірш, який щойно 
написав. Увечері цю поезію ми 
вже оприлюднили у програмі 
«Моє слово». Сам Олег Герман — 
легенда Тернополя, тож виник 
задум, що він мав би розпові-
сти про легендарні постаті всієї 
України. Він погодився. З пер-
ших випусків він виніс цю про-
граму у високе поле відчуття та 
сприйняття. Хочемо, щоб укра-
їнці, дізнаючись легенди, факти, 
подробиці про великих україн-
ців, прагнули бути такими сами-
ми відданими Україні, нашому 
народові. Маємо прикладну про-
світницьку мету в цьому проєкті.

Є в нас і психологічне шоу 
«Менталіка». Ведуча цієї про-
грами Соломія Вершигора за-
прошує в гості психологів, які 
допомагають людям пережити 
теперішній тяжкий час, звер-
тають увагу на актуальні про-
блеми. Давали поради, зокрема, 
на тему «Війна та діти», йшло-
ся про те, як конфлікти та воєн-
на загроза впливають на психі-
ку та як не панікувати, говори-
ли про небезпеку стресу не ли-
ше для нашої психіки, а й тіла.

Нещодавно з’явилася літе-
ратурна програма, завдан-
ня якої — відновити зацікав-
леність українців до україн-
ського слова. Розвиваємо про-
єкт про культуру та традиції 
України «Архів української 
автентики», в якій в ігровій ці-
кавій формі розповідаємо про 
писемність, традиції, вбрання, 
інше. Kinofront переймається 
життям нашого кінематографа, 
«Арт-марафон» ознайомлює з 
українською музикою. Запро-
шуємо й на музичне шоу «Бун-
керник», в якому музиканти 

виконують українською мовою 
власні композиції. 

Одне слово, концентруємо, 
зосереджуємо свою роботу на 
українському культурному се-
редовищі, розуміємо, що воно по-
требує уваги, тому й створили за-
для цього спеціально медіаплат-
форму. Днями приїхали зі Льво-
ва, де забезпечували онлайн-
трансляцію доброчинного фес-
тивалю «Файне місто», на якому 
збирали кошти для полку «Азов».  

УК Прагнете із самих надр укра-
їнськості донести до людей 
пласти нашої культури?
— Намагаємося представи-
ти українську культуру, музи-
ку. Відбувається глобальна зміна 
свідомості українців, тобто бага-
то людей свідомо ідентифікують у 
собі українське, починаючи з мо-
ви та продовжуючи іншими чин-
никами. Стали дедалі більше ці-
кавитися тим, що таке Україна, 
українськість, із чого складається 
світогляд українців, яких тради-
цій, звичаїв дотримуються, яких 
постатей мають за авторитет. То-
му хочемо створити якомога біль-
ше контенту, де буде якнайбільше 
відповідей на ці питання.

УК Яка глядацька аудиторія у 
вас назбиралася за майже три 
місяці?
— Ми почали створювати її ціл-
ковито з нуля. Подбали про сту-
дію, сайт, сторінки у соціальних 
мережах. Під час війни приїха-
ли до Тернополя і знайшли тут 
поле творчої діяльності. Опе-
раторська група здебільшого 
складається зі спеціалістів, які 
працювали у столиці на різних 
телестудіях, розмаїтих україн-
ських і міжнародних телепро-
єктах, кінематографі. Під зна-
ком медіаплатформи Ukraine 
Forever об’єдналися творчі лю-
ди з усієї України. Ми рухалися 
спочатку від десятків до сотень 
переглядів в інтернеті, тепер 
уже говоримо про тисячі. Це сер-
йозна динаміка у зростанні заці-
кавленості аудиторії.

УК Медіаплатформа Ukraine 
Forever просвітницька?
— Однозначно, ця медіаплат-
форма культурно-просвітниць-
ка. Розказуємо українцям те, 
що, можливо, вони й не зна-
ли, зачіпаємо історичні факти, 

які стараємося розкрити в клю-
чі сьогодення. Хотілося б, щоб 
українці слухали українську 
музику, читали українських ав-
торів. Наголошуємо на речах, 
про які культурне середовище 
говорить увесь час, але щоб ши-
рокий загал брав участь у такій 
полеміці, діалогах, такого ще не 
було.  Порушуємо дуже важливі, 
фундаментальні питання в усіх 
аспектах культури та хочемо за-
фіксувати їх в доступному кон-
тенті для України.

УК Вважаєте, що охопили весь 
спектр української культурної 
царини?
— Звісно, не охопили, але нама-
гаємося якнайширше, якнайці-
кавіше  та якнайактуальніше ви-
світлювати культурні явища. Ми 
розвиваємося, створюємо нові 
формати. Узялися вже й за виго-
товлення англомовних програм, 
аби бути зрозумілими світо-
ві, репрезентувати за кордоном 
українську культуру. Справа ця 
важка, але йтимемо далі, незва-
жаючи на перепони і складнощі. 

УК Про які програми англій-
ською мовою на медіаплатфор-

мі Ukraine Forever можемо вже 
сказати? 
— Українська культура здавна 
пов’язана з європейськими чин-
никами. Зрештою, як Європа 
певною мірою вплинула на на-
шу культуру, так і навпаки. Хо-
чемо програмами англійською 
мовою показати місце України 
у світовій культурі, а насправді 
її велике та досить вагоме зна-
чення. Прагнемо підняти реноме 
української культури, говори-
ти про неї, нічого не вигадую-
чи, не займаючись пропагандою. 
Наприклад, хочемо розповісти 
про наших композиторів, твори 
яких зачіпають душі європей-
ців століттями, а вони не зна-
ють, що це українці. Розпові-
сти й про авторів літературних 
творів — одне  слово, про Укра-
їну. Є прагнення зробити між-
народний формат мовлення, де 
розповідатимемо про Україну 
крізь призму англомовного се-
редовища. У перспективі, певна 
річ, й іншими мовами вестиме-
мо програми на медіаплатформі 
Ukraine Forever.

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»
Андрій МАЗЕПА. На-

родився 7 травня 1991 
року в Тернополі. Закін-
чив Тернопільське му-
зичне училище (нині мис-
тецький фаховий коледж) 
ім. Соломії Крушельниць-
кої, згодом — Тернопіль-
ський національний тех-
нічний університет ім. Іва-
на Пулюя як магістр-ін-
женер машинобудуван-
ня. Диплом магістра кі-
нотелемистецтва здобув 
у Київському національ-
ному університеті культу-
ри та мистецтв. Працю-
вав головним звукорежи-
сером столичного Палацу 
культури «Україна». 2018 
року закінчив аспіранту-
ру Київського національ-
ного університету культу-
ри та мистецтв зі спеці-
альності «філософія мис-
тецтва». Засновник і про-
дюсер медіаплатформи 
Ukraine Forever. 
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
ДОКУМЕНТИ

   УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення І. Веремія членом Ради 

Національного банку України
Відповідно пункту 12 частини першої статті 106 Конституції України та статті 10 За-

кону України «Про Національний банк України» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Призначити ВЕРЕМІЯ Ігоря Григоровича членом Ради Національного банку 

України.
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
21 червня 2022 року
№430/2022

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 17 червня 2022 р. № 694 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про Державну архівну службу України 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про Державну архівну службу України, затвердженого по-

становою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 870 (Офіційний вісник 
України, 2015 р., № 88, ст. 2930), такі зміни: 

пункт 4 доповнити підпунктом 731 такого змісту: 
«731 ) забезпечує стале функціонування державних архівних установ, що нале-

жать до сфери управління Укрдержархіву, в умовах особливого періоду;»; 
пункт 5 доповнити підпунктом 8 такого змісту: 
«8) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, вирішення питань 

цивільного захисту, додержання правового режиму надзвичайного чи воєнного ста-
ну в разі його введення в Україні або в окремих її місцевостях, здійснення інших за-
ходів відповідно до законодавства.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 17 червня 2022 р. № 697 
Київ

Про внесення змін до пункту 2  
постанови Кабінету Міністрів України  

від 13 березня 2022 р. № 303
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 

2022 р. № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державно-
го ринкового нагляду в умовах воєнного стану» (Офіційний вісник України, 2022 р., 
№ 25, ст. 1355), виклавши його в такій редакції:

«2. Протягом періоду воєнного стану дозволити здійснення позапланових заходів 
державного нагляду (контролю) в окремих сферах, зокрема щодо запобігання не-
контрольованому зростанню цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, 
виключно на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у відповідній сфері: 

за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтере-
си, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та за-
безпечення безпеки держави; 

з метою виконання міжнародних зобов’язань України.».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 червня 2022 р. № 479-р 
Київ

Питання переміщення окремих транспортних 
засобів через митний кордон України

1. Відповідно до частини другої статті 195 Митного кодексу України тимчасово на 
період воєнного стану на території України переміщення транспортних засобів, при-
дбаних за межами митної території України громадянами України з метою вільного обі-
гу, здійснюється у:

пункті пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського автомо-
більного сполучення «Устилуг»;

міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Грушів»;
міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Малий Березний»;
міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення 

«Чорноморський рибний порт»;
пункті пропуску через державний кордон «Чорноморський морський порт» для 

міжнародного морського та паромного сполучення;
міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення 

«Чорноморський судноремонтний завод»;
міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення 

«Одеський морський торговельний порт»;
міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучен-

ня «морський порт Південний»;
міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення 

«Ізмаїльський морський торговельний порт»;
міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення 

«Ренійський морський порт»;
міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення 

«Усть-Дунайський морський торговельний порт»;
міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення 

«Білгород-Дністровський морський торговельний порт»;
міжнародному пункті пропуску через державний кордон для поромного, морсько-

го та річкового вантажно-пасажирського сполучення на території товариства з обме-
женою відповідальністю «Поромний комплекс Орлівка».

2. Установити, що завершення дій з переміщення на митну територію України това-
рів (транспортних засобів), що були вивантажені із суден закордонного плавання в зо-
ну митного контролю на територію морського, річкового порту відповідно до статті 210 
Митного кодексу України та ввозяться громадянами з метою вільного обігу, здійсню-
ється відповідно до частини сьомої статті 365 Митного кодексу України.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 3 травня 2022 р. № 354 «Питання переміщення окремих транспортних засобів че-
рез митний кордон України».

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування та втрачає чин-
ність одночасно з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих 
пільг з оподаткування».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 червня 2022 р. № 484-р 
Київ

Про призначення Фоменка І. О. заступником 
Міністра економіки України

Призначити Фоменка Ігоря Олександровича заступником Міністра економіки 
України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Міжнародна торгівля:  
жива всім ворогам на зло  
РИНОК. Попри великі складнощі в умовах війни, Україна 
провадить активну зовнішньоекономічну діяльність

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Згідно з  останніми даними 
Державної служби ста-

тистики України, за січень 
— квітень цього року (допо-
відь від 14 червня 2022-го) 
експорт товарів з нашої дер-
жави становив 16,71 мільяр-
да доларів, імпорт — 16,74 
мільярда доларів. Тобто  не-
значно імпорт усе-таки пе-
ревищив експорт.

«Однак з огляду на порівня-
но невелику різницю в показ-
никах, а також на короткий 
період дослідження не можна 
казати про значний вплив не-
гативного сальдо торговель-
ного балансу на економіку в 
довгостроковій перспективі. 
До того ж, після математич-
ного обчислення коефіцієнт 
покриття експортом імпорту 
становить 1, що вказує на ба-
ланс в економіці», — зазначає 
«Урядовому кур’єру» голова 
правління громадської орга-
нізації «Асоціація представ-
ників малого та середнього 
бізнесу міста Києва» Максим 
Тютюнников.  

Позитивна тенденція 2022 
року не пов’язана з війною в 
Україні, це нормальне яви-
ще для української економі-
ки, вона демонструє її роз-
виток. Однак варто врахову-
вати, що надані дані стосу-
ються лише двох місяців ві-
йни. А це занадто малий пе-
ріод, щоб економічні потря-
сіння знайшли відображен-
ня у зміні торговельного ба-
лансу країни.

Почнемо  
з географії

Як змінилася географічна 
структура експорту й імпорту 
нашої країни за місяці війни? 

«В Україні відбулася дуже 
істотна переорієнтація енер-
гетичних потоків. Адже до 24 
лютого переважну частину 
бензинів та дизельного паль-
ного ми імпортували з біло-
русі та росії. Тепер через во-
єнну агресію у цих країн не 
купуємо. Зате купуємо чима-
ло пального з Литви. Його ве-
зуть спершу в Польщу, а по-
тім в Україну», — зазначає 
«Урядовому кур’єру» еконо-
міст Олексій Кущ.

Додамо, Україна розпоча-
ла імпорт пального з Румунії, 
хоч раніше ніколи цього не ро-
била. 

Директор консалтингової 
компанії «А-95» Сергій Ку-
юн зазначає, що у червні 2022 
року кількість постачальни-
ків дизпалива зросла у півто-
ра раза й сягнула майже 100, 
удвічі менше (але на третину 
більше, ніж у травні) імпор-
терів автогазу — 45, бензинів 
— 27.

Як нещодавно заявила пер-
ший віцепрем’єр-міністр — 
міністр економіки Юлія Сви-
риденко, у червні Україна 
планує збільшити імпорт бен-
зину та дизпалива в 1,6 раза 
порівняно із травнем — до 600 
тисяч тонн. 

Олексій Кущ зазначає, що 
внаслідок воєнних  дій ми 
фактично втратили такого 

великого імпортера, як Ки-
тай, який останніми роками 
завозив до себе чимало укра-
їнської сільгоспсировини. Те-
пер ця країна переорієнтову-
ється у постачанні кукурудзи 
та сої на держави Латинської 
Америки. 

Стався обвал експортних 
поставок зерна у країни Пів-
нічної Африки, насамперед 
Єгипет і Туніс. Китай пере-
став фактично імпортувати 
українську залізну руду. А 
Туреччина перестала завози-
ти з України металеві вироби: 
сляби, чавун, різного штибу 
заготовки тощо.

Однак як вважає Максим 
Тютюнников, спостерігаєть-
ся розширення доступу укра-
їнських товарів до ринку ЄС. 
Особливо це актуально для 
вітчизняних сільськогоспо-
дарських товарів, які в ниніш-
ніх умовах легше транспор-
тувати до цих країн з огляду 
на транспортні та логістичні 
обмеження.  

«Перспективний напрямок 
зростання товарообороту — 
Велика Британія, з якою бу-
ло укладено угоду про вільну 
торгівлю. Завдяки зміцненню 
політичних та економічних 
зв’язків між нашими держа-
вами вона значно спростила 
доступ до свого ринку  укра-
їнських товарів, що робить її 
дуже привабливою для роз-
ширення  експорту нашої 
продукції», — наголошує він.

Зміни  
у структурі 

Розглядаючи товарну 
структуру експорту-імпорту, 
передовсім звертаємо увагу 
на торгівлю стратегічно важ-
ливими для України товара-
ми. 2022 року вона зазнала 
змін. Частки категорій това-
рів, які зросли щодо загально-
го обсягу експорту: продукти 
рослинного походження, зер-
нові культури, жири та олії 
рослинного і тваринного по-
ходження, готові харчові про-
дукти, електричні машини, 
машини, обладнання та меха-
нізми. 

Поза тим, тільки за перши-
ми трьома категоріями зрос-
ли обсяги торгівлі у грошово-
му вимірі порівняно з анало-
гічним періодом попередньо-
го року. Проте впала частка 
в загальному обсязі експорту 
такої продукції: недорогоцін-

ні та чорні метали, мінеральні 
продукти, руди, а також про-
дукція хімічної промисловос-
ті, серед якої найбільшу част-
ку у структурі експорту за-
ймають мінеральні продукти. 

«Тобто бачимо тенденцію 
до переорієнтування україн-
ської економіки через змен-
шення експорту продукції 
металургійного сектору вна-
слідок бойових дій на терито-
ріях промислових районів та 
до збільшення торгівлі зерно-
вими, олією та іншою продук-
цією рослинного походження 
у грошовому вимірі і в зрос-
танні частки цих категорій у 
загальній структурі експор-
ту», —  вважає голова прав-
ління громадської організа-
ції «Асоціація представників 
малого та середнього бізнесу 
міста Києва».

Та іноді у воєнний час, як-
от з експортом аграрної си-
ровини та готової продукції, 
трапляються дива. За інфор-
мацією Українського клу-
бу аграрного бізнесу, у трав-
ні 2022 року експорт моло-
ка та згущених вершків ста-
новив 1,87 тисячі тонн, що на 
44% більше, ніж у квітні. Та-
кож у травні 2022-го було 
експортовано 780 тонн верш-
кового масла, що на 59% біль-
ше, ніж у квітні, і головне та 
не очікуване — на 8% біль-
ше, ніж у травні 2021 року. 
Це справжній продовольчий 
подвиг наших аграріїв та ви-
робників у такі складні воєн-
ні місяці.

В Асоціації представ-
ників малого та середньо-
го бізнесу міста Києва вва-
жають, що за структурою 
імпорту в контексті най-
більших категорій значних 
зрушень не відбулося,  хоч 
його обсяги впали порівня-
но з аналогічним періодом 
попереднього року. 

Однак варто означити ка-
тегорії, що хоч і не займають 
вагомої частки у структу-
рі імпорту, але значно зрос-
ли в обсягах до попередніх 
періодів. Так, імпорт літаль-
них апаратів зріс у 17 разів, 
головних уборів — удвічі, 
палива, нафти і продуктів її 
переробки — в 1,5 раза.

Залізниця робить 
дива

Як у зв’язку з неможли-
вістю ввезення (вивезен-

ня) товарів до (з) Украї-
ни морськими шляхами це 
відбувається залізницею й 
автомобільним транспор-
том?

Щодо логістичних пере-
везень залізницею, то та-
ким способом найбільше 
вантажів прямує до кор-
дону Польщі, Словаччини 
та Угорщини, а далі — до 
портових міст Ґданська, 
Ґдині, Свіноуйсьце та 
Констанци.  А вже звідти 
морем вони прямують до 
традиційних ринків збуту. 
Через ці порти та залізни-
цею відбувається й імпорт 
товарів, особливо  критич-
ного спрямування та това-
рів першої необхідності.

Обсяги продукції, яку 
транспортують так, зрос-
тає. Залізницею, як прави-
ло, транспортують основні 
товари українського екс-
порту — зерно, чорні ме-
тали та руду. Хоч Укра-
їна готова постачати й 
отримувати досить велику 
кількість товарів залізни-
цею з та до портових міст 
сусідніх країн, можна ви-
окремити такі проблеми. 
«По-перше, різниця в 
ширині українських та 
європейських колій при-
зводить до того, що то-
вар треба або переванта-
жувати з вагона у вагон, 
або переставляти кон-
тейнери. По-друге, него-
товність країн-сусідів до 
таких обсягів експорто-
ваної (імпортованої) про-
дукції через їхні порти 
спричиняє  значне пере-
вантаження  та затримки 
в доставці», — каже Мак-
сим Тютюнников.

Щодо автомобільних пе-
ревезень, то на початку ві-
йни більше використову-
вали саме їх з огляду на 
відсутність маршрутних 
поїздів. Однак на кордо-
нах у зв’язку зі складніс-
тю проходження митного 
контролю стали виникати 
проблеми, що призводить 
до утворення черг та зна-
чного збільшення термінів 
логістичних перевезень.

Тобто пропускні пунк-
ти потребують оновлен-
ня в частині автоматиза-
ції та збільшення пропус-
кної здатності, а також не-
обхідна лібералізація про-
ходження кордону.
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У нових реаліях потрібна нова логістика
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«Укргідропроект» 
для «Урядового кур’єра»

Приєднання України до нової 
стратегії розвитку ЄС «Євро-

пейської зеленої угоди (EU Green 
Deal)», інтеграції ОЕС України з 
європейською ENTSO-E, реальна 
перспектива членства в ЄС із без-
прецедентною економічною та тех-
нологічною підтримкою ЄС та США 
створюють можливість, якою ми 
повинні обов’язково скористатися: 
зробити технологічний прорив і до-
сягти амбітної цілі, ґрунтуючись на 
найсучасніших інноваційних техно-
логіях, вийти на передові позиції у 
світі, створивши потужну економі-
ку на рівні розвинених країн ЄС.

При цьому слід врахувати істот-
ні зміни, пов’язані з війною, пере-
несенням значної кількості підпри-
ємств зі східних, північних та пів-
денних у західні регіони країни, де 
відбуватиметься прискорений роз-
виток економіки. Завдяки й інтегра-
ції в березні 2022-го ОЕС України з 
європейською енергосистемою, що 
створює нові умови її роботи, під-
вищення надійності, а також мож-
ливості збільшення експорту нашої 
електроенергії.

У цих нових умовах важливо за-
безпечити пріоритетний розвиток в 
Україні розподільчої генерації з ви-
користанням гібридних енерговуз-
лів, які технологічно об’єднують в 
своєму складі в різних сполучених 
ВЕС, СЕС, ГЕС, ГАЕС промислові 
акумулятори та виробництво вод-
ню, бо мають істотні технологічні та 
фінансові переваги, набуваючи де-
далі більшого розвитку у світі.

Така розподільча генерація, яка 
працює на локальні мережі та окре-
мих великих споживачів електрое-
нергії, об’єднана і за потреби працю-
юча на ОЕС, забезпечить значні пе-
реваги в роботі ОЕС України з по-
кращенням керованості, знижен-
ням перетоків, витрат електроенер-
гії, підвищенням її живучості.

 Потужний потенціал 
каскадних водосховищ

В Україні в умовах енергетичного 
переходу, де пріоритетну роль від-
ведено ВДЕ із прискореним розви-
тком, що створює нові умови і вимо-
ги до роботи ОЕС, зміни клімату зі 
збільшенням екстремальних явищ, 
таких, як повені, посухи, зростає 
значення гідроенергетики. Бо са-
ме вона комплексно розв’язує про-
блеми економіки, зокрема електро-
енергетики, водного господарства, 
захисту від повеней і посух, еколо-
гію та інше.

Як і у світі, гідроенергетика в 
Україні в умовах швидкого зрос-
тання потужностей СЕС та ВЕС з 
нестійким виробництвом електрое-
нергії з потужністю ГЕС, ГАЕС при-
близно 12% загальної потужності 
ОЕС виконує важливу роль, забез-
печуючи балансування ОЕС, час-
тотний та аварійний резерви і зага-
лом її стабільну роботу. Так, у люто-
му 2021 року в критичній ситуації, 
коли аварійно відключилися блоки 
Запорізької ТЕС, втрачену потуж-
ність підхопили саме ГЕС. В анало-
гічній ситуації, яка склалася 25 січ-
ня 2022 року з аварійною зупинкою 
двох блоків АЕС (потужністю по 
1000 МВт), саме швидке введення 
агрегатів ГЕС і ГАЕС забезпечило 
стабільну роботу Об’єднаної енерго-
системи країни.

Порівняно з Євросоюзом, де в 
2021-му частка зеленої електро-
енергії, виробленої ВДЕ, зокрема 
ГЕС, ВЕС та СЕС, становила 38%, 
АЕС — 25%, а з викопного палива — 
37%, в Україні в 2021 році було ви-
роблено з ВДЕ 14,7%, зокрема ГЕС і 
ГАЕС 6,7%, СЕС, ВЕС — 8%, АЕС — 
55%, ТЕС — 30,3%.

У наших умовах з подальшим 
розвитком ОЕС України зі зміною 
структури генеруючих потужнос-

тей, використанням інноваційних 
технологій, де атомна енергетика 
залишиться основою ОЕС із посту-
повим зменшенням потужностей 
ТЕС та швидким зростанням ВДЕ, 
проблема регулювання ОЕС стає 
ключовою, її можна розв’язати пе-
реважно за рахунок збільшення по-
тужностей ГЕС і ГАЕС. Важливо, 
що вслід за США в ЄС розглядають 
належність атомної енергетики до 
зеленої генерації поряд з ВДЕ.

В Україні, де водні ресурси дуже 
обмежені, особливо на півдні, важ-
ливе значення для економіки ма-
ють водосховища ГЕС комплексно-
го призначення. Із сумарним серед-
ньорічним стоком усіх річок близь-
ко 87 км3, лише 52 км3 формується 
на території України, а в маловодні 
роки об’єм річного стоку знижуєть-
ся до 30 км3. Об’єм річкового стоку, 
що припадає на одного жителя, один 
з найнижчих серед країн Європи.

У таких умовах з дуже нерівно-
мірним розподілом стоку річок на 
території країни та за сезонами ро-
ку для його регулювання й раціо-
нального використання створено 
1090 водосховищ корисним об’ємом 
25,3 км3. Адже саме річки з водо-
сховищами з дуже обмеженими 
об’ємами підземних вод — основне 
джерело водопостачання у країні.

Так, за рахунок водних ресур-
сів Дніпра з каскадом водосховищ 
ГЕС корисним об’ємом 18,4 км3 за-
безпечується водопостачання на-
селення, промисловості, сільського 
господарства та зрошення на тери-
торії, де проживає близько 70% на-
селення. Воду із дніпровських во-
досховищ перекидають каналами в 
маловодні райони Донбасу, Криво-
го Рогу, Приазов’я тощо, зрошують 
понад мільйон гектарів посушливих 
земель на півдні країни.

Про спустошливі посухи в басей-
ні Дніпра, які були, наприклад, 1652 
і 1680 років, в історичних докумен-
тах написано: «Стояла страшна су-
ша та спека сонячна, повисиха-
ли води і трави». В останнє десяти-
річчя в посушливі маловодні 2015, 
2018, 2019 і 2020 роки водосховища 
в повному обсязі забезпечили водо-
постачання та санітарно-екологіч-
ні попуски в нижній течії в розмірі 
500 м3/с для запобігання засоленню 
Дніпровської дельти, Дніпро-Бузь-
кого лиману та погіршення санітар-
ної ситуації.

В умовах негативного впливу змі-
ни клімату зі зменшення водності 
річок корисний об’єм дніпровських 
водосховищ — це стратегічний за-
пас прісної води, гарантія того, що 
населення, економіка та довкілля 
будуть забезпечені водою в посуш-

ливі маловодні роки. Забезпечен-
ня водою — це питання національ-
ної безпеки.

Пріоритетна увага — 
карпатському регіону

Водосховища Дніпровського кас-
каду ГЕС стали природною части-
ною довкілля, їх широко використо-
вують для рекреації. На їхній тери-
торії розташовано об’єкти природ-
но-заповідного фонду національно-
го значення: ландшафтні заказни-
ки, природні заповідники, орнітоло-
гічні заказники тощо.

Важливе значення має водосхо-
вище Дністровської ГЕС корисним 
об’ємом 2 км3, яке забезпечує водо-
постачання в маловодні роки ниж-
че розташованих районів України, а 
також Молдови, захист від великих 
повеней, санітарно-екологічний по-
пуск в розмірі 100 м3/с. У липні 2008 
року, коли була велика повінь (по-
вторюваністю раз в 100 років), за-
вдяки регулюванню Дністровсько-
го водосховища витрати нижче від 
нього було знижено більш як на 30%, 
а рівні води у Дністрі — понад 2 м, 
що значно зменшило шкоду від по-
вені на території України і Молдови.

Досвід експлуатації водосховищ 
ГЕС Дніпровського та Дністровсько-
го каскадів свідчить, що вони надій-
но забезпечують захист від ката-
строфічних наслідків, значно зни-
жено ризики завдання шкоди до-
вкіллю, населенню, економіці.

У карпатському регіоні великої 
шкоди населенню, довкіллю, еконо-
міці завдають періодично повторю-
вані катастрофічні повені. Так, у ба-
сейні річки Тиса катастрофічні сні-
го-дощові та зливо-дощові повені з 
тяжкими наслідками останніми де-
сятиріччями були в 2000, 2001, 2008, 
2015, 2017, 2019, 2020 роках. То-
му проблему захисту від повеней у 
цьому регіоні, яка має комплексний 
характер, слід розв’язувати разом 
з водогосподарським і гідроенерге-
тичним використанням річок, вра-
ховуючи, що тут найбільші в Укра-
їні невикористані гідроенергетичні 
ресурси.

Нині в Україні гідроенергетичні 
ресурси забезпечують річний виро-
біток електроенергії всіма ГЕС в се-
редньому 11 млрд кВт·г із загальною 
потужністю 4,8 млн кВт, в зокрема 
малі ГЕС (до 10 МВт) — всього 0,1 
млн кВт (2,1% загальної потужнос-
ті) з виробітком 0,23 млрд кВт·г (2,3% 
загального виробітку). У країнах ЄС 
(наприклад Австрії, Франції, Італії, 
Польщі, Швейцарії) потужність ма-
лих ГЕС становить 8—20% загаль-
ної потужності ГЕС.

Згідно із попередніми проєктни-
ми напрацюваннями та досліджен-
нями, перспективний невикорис-
таний гідроенергетичний потенці-
ал країни може становити приблиз-
но 4 млрд кВт·г для середніх і ма-
лих ГЕС, зокрема для малих ГЕС — 
1—1,5 млрд кВт·г. Більшість цього 
потенціалу — в карпатському регі-
оні. Раціональне використання цьо-
го великого і невикористаного по-
тенціалу потребує, звичайно, зва-
жених рішень з урахуванням впли-
ву на довкілля.

Оскільки в сучасних умовах саме 
вплив ГЕС та їхніх водосховищ на 
довкілля — один з найважливіших 
визначальних чинників, економіч-
но ефективний та екологічно допус-
тимий потенціал буде меншим і ви-
значається на основі виконання за 
перспективними ГЕС техніко-еко-
номічного обґрунтування (ТЕО) або 
попереднього ТЕО з урахуванням 
комплексного використання водо-
сховищ.

Гідроакумулюючі 
станції, їхня 
визначальна роль

Із подальшим розвитком 
Об’єднаної енергосистеми України 
визначальне значення для забез-
печення потреб у високоманевро-
вих регулюючих та акумулюючих 
потужностях слід надавати саме  
ГАЕС. У цьому переконує світовий 
досвід. Із сучасних технологій ба-
лансування електроенергії в ОЕС 
саме ГАЕС найефективніші та най-
розповсюдженіші у світі. Вони ста-
новлять майже 94% (!) всіх регулю-
ючих потужностей. Бо мають, крім 
всього, істотні переваги за вартіс-
тю, ємкістю, періодом експлуата-
ції над промисловими акумулятора-
ми. Тому там, де сприятливі природ-
ні умови, передовсім будують гідро-
акумулюючі електростанції. ГАЕС 
можуть не тільки виробляти елек-
троенергію як гідростанції, а й спо-
живати надлишки електроенергії 
(наприклад, які виробляють АЕС у 
нічні години або ВЕС і СЕС — про-
тягом доби), закачуючи воду з ниж-
ньої у верхню водойму, завдяки чо-
му регулюють графік навантажень 
в широкому діапазоні.

Із загальною потужністю ГАЕС у 
світі приблизно 170 млн кВт, зокре-
ма в Європі більш як 53 МВт (в Ні-
меччині — 5,7 МВт, Франції — 5,7 
МВт, Італії — 4 млн кВт), в Украї-
ні на сьогодні потужність ГАЕС ста-
новить лише 2,0 млн кВт. А в інших 
країнах спостерігається широке бу-
дівництво таких електростанцій. За 

даними Міжнародної гідроенерге-
тичної асоціації, до 2030 року про-
гнозують збільшення їхніх потуж-
ностей вдвічі. 

В Україні в західній, південно-за-
хідній, центральній, північній, дні-
провській регіональних енергосис-
темах є майданчики нових перспек-
тивних середніх (потужністю до 300 
МВт) та великих (потужністю 500—
1300 МВт) ГАЕС попередньо загаль-
ною потужністю 10 млн кВт.  Саме 
вони спроможні значною мірою за-
безпечити балансування ОЕС Укра-
їни з подальшим її розвитком. А ви-
користання як нижніх водойм ГАЕС 
наявних водосховищ на перспек-
тивних великих та деяких середніх 
ГАЕС дає змогу істотно знизити не-
гативний вплив на довкілля. На пів-
дні країни розглядають споруджен-
ня ГАЕС з використанням як водо-
сховищ відпрацьованих кар’єрів, в 
яких видобували каміння, глину та 
інші будівельні матеріали.

Але передовсім треба завер-
шити будівництво Дністровської  
ГАЕС із введенням останніх агре-
гатів №5—7 і Ташлицької ГАЕС 
із пуском агрегатів №4—6, сумар-
на потужність яких становить 1,42 
млн кВт. НАЕК «Енергоатом», не-
зважаючи на війну, нині, до речі, за-
пускає агрегат №3 на Ташлицькій  
ГАЕС потужністю 151 МВт. Це чу-
дова, давноочікувана подія!

Істотний нюанс: під час будівни-
цтва ГАЕС інвестиції залишають-
ся в Україні у виконанні всіх робіт, 
зокрема технологічному обладнан-
ні, що з урахуванням мультипліка-
ційного ефекту забезпечить подаль-
ший розвиток економіки, вітчизня-
ної промисловості зі створенням ти-
сяч робочих місць, а також сприя-
тиме соціально-економічному роз-
витку регіонів та поліпшенню умов 
життя населення.

Інтеграція ОЕС України з євро-
пейською енергосистемою з упро-
вадженням спільного ринку елек-
троенергії дасть потужний поштовх 
розвитку загалом економіки дер-
жави й умов для прискореного роз-
витку економіки західного регіону, 
що склалися внаслідок війни. Тут, 
до речі, досить сприятливі природ-
ні умови для швидкого зростання, 
крім гідроенергетики і ВДЕ.  Усе це 
відкриває широкі можливості Укра-
їні стати провідним гравцем на єв-
ропейському ринку електроенергії, 
різко збільшивши експорт електро-
енергії без вуглецевого сліду, насам-
перед за рахунок найбільш потріб-
ної та дорогої з великою додатковою 
вартістю високоманеврової балан-
суючої електроенергії та допоміж-
них послуг.

Подальший розвиток гідроенер-
гетики, зокрема малих та середніх 
ГЕС із водосховищами комплексно-
го призначення, з розв’язанням во-
догосподарських і екологічних про-
блем, захисту від повеней в умовах 
зміни клімату потребують держав-
ної підтримки. Адже  саме високо-
маневрові регулюючі ГАЕС гаран-
тують забезпечення стабільного, 
ефективного розвитку ОЕС Украї-
ни в умовах подальшого зростання 
потужностей сонячних та вітрових 
електростанцій.

Ситуація потребує прискореного 
ухвалення законодавчо-норматив-
них актів для післявоєнного розви-
тку електроенергетики, причому на 
новій інноваційній основі. Питання 
досить актуальне, бо ухвалений не-
давно важливий закон про системи 
накопичення електроенергії не вра-
ховує ГАЕС, створюючи неконку-
рентне середовище. Верховна Рада 
надала односторонню перевагу сис-
темам промислових акумуляторів, 
які здебільшого приватні. Це непри-
йнятний не державницький підхід, 
тому цей закон потребує внесення 
відповідних правок.

Вкрай важливо, щоб у розроблю-
ваній новій Енергетичній стратегії 
України на період до 2050 року було 
закладено інноваційний шлях роз-
витку, сучасні підходи, які б урахо-
вували найкращий світовий досвід.

Гідроенергетика та її роль 
у перебудові економіки 

України

АКТУАЛЬНО. Розробляючи стратегію відновлення 
країни, слід переосмислити шляхи розвитку економіки, 
насамперед її базових галузей, і зробити  ставку  
на інноваційні рішення



  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України  
«Про фізичну культуру і спорт» щодо спорту 

ветеранів війни
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної 

Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами) такі зміни:
1. Абзац чотирнадцятий статті 1 викласти в такій редакції:
«спорт — діяльність суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямована на 

виявлення та уніфіковане порівняння досягнень людей у фізичній, інтелектуальній 
та інших підготовленостях шляхом проведення спортивних змагань та відповідної 
підготовки до них. Спорт має такі напрями: дитячий спорт, дитячо-юнацький спорт, 
резервний спорт, спорт вищих досягнень, професійний спорт, спорт ветеранів фі-
зичної культури і спорту, спорт ветеранів війни, олімпійський спорт, неолімпійський 
спорт, службово-прикладний та військово-прикладний спорт, спорт осіб з інвалід-
ністю тощо».

2. Статтю 6 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають осо-
бливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, чле-
нів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про ста-
тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», сприяє розвитку спорту ветера-
нів війни та членів їх сімей, їх психологічній та соціальній адаптації шляхом залучення 
до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності із використанням діючої мере-
жі закладів фізичної культури і спорту, забезпечує проведення всеукраїнських спор-
тивних заходів серед ветеранів війни та їх участь у міжнародних спортивних заходах, 
взаємодіє з громадськими об’єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості».

У зв’язку з цим частину восьму вважати частиною дев’ятою.
3. Доповнити статтею 362 такого змісту:
«Стаття 362. Спорт ветеранів війни
Спорт ветеранів війни — це напрям спорту, що забезпечує залучення ветеранів ві-

йни та членів їх сімей до занять спортом з метою їх психологічної та соціальної адап-
тації, участь і підготовку спортивних команд ветеранів війни у всеукраїнських та між-
народних спортивних заходах.

Розвиток спорту ветеранів війни забезпечують центральний орган виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального 
захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, по-
страждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів та осіб, на яких по-
ширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту», та інші суб’єкти сфери фізичної культури і спорту».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим 

Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цьо-

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

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

м. Київ
15 лютого 2022 року
№ 2048-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законів України 
щодо стимулювання виробництва спирту 

етилового денатурованого
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України,  

2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. Підпункт 80.2.5 пункту 80.2 статті 80 після слів «та/або рівномірами-лічильника-

ми» доповнити словами «та/або масовими витратомірами».
2. У статті 1281:
1) назву викласти в такій редакції:
«Стаття 1281. Порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту 

етилового на акцизних складах та/або місцях виробництва окремих видів продукції»;
2) у пункті 1281.1:
абзац перший після слів «витратоміра-лічильника спирту етилового» доповнити 

словами «та/або масового витратоміра», а після слів «відпуску спирту етилового, 
розташованого на акцизному складі» доповнити словами та цифрами «та/або місці 
отримання/відпуску спирту етилового у виробництво продукції, визначеної у підпунк-
тах «д»-»ж» підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 цього Кодексу»;

абзац другий доповнити словами «та/або масовий витратомір»;
абзац третій викласти в такій редакції:
«Повторне протягом року вчинення на тому самому акцизному складі та/або міс-

ці отримання/відпуску спирту етилового у виробництво продукції, визначеної у під-
пунктах «д»-»ж» підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 цього Кодексу, будь-якого 
з порушень, передбачених абзацом першим цього пункту»;

абзац четвертий доповнити словами «та/або масовий витратомір».
3. Пункт 214.6 статті 214 викласти в такій редакції:
«214.6. У разі наявності наднормативних втрат спирту етилового, у тому числі бі-

оетанолу, спирту коньячного, плодового, зернового дистиляту та інших спиртових 
дистилятів і ректифікатів, алкогольних напоїв, допущених з вини виробника під час 
виробництва підакцизних товарів (продукції), базою оподаткування є вартість (кіль-
кість) цих товарів, які можна було б виробити з наднормативно втрачених товарів 
(продукції).

Норми виробничих втрат і виходу спирту етилового, у тому числі біоетанолу; нор-
ми виробничих втрат і виходу спирту коньячного, плодового, зернового дистиляту та 
інших спиртових дистилятів і ректифікатів; норми втрат спирту та норми втрат і ви-
ходу готової продукції під час виробництва алкогольних напоїв затверджуються Ка-
бінетом Міністрів України».

4. У пункті 229.1 статті 229:
1) підпункт 229.1.1 доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
«Спирт етиловий за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту для ви-

робництва продукції, зазначеної у підпунктах «д», «е», «є» цього підпункту, дозволя-
ється отримувати лише суб’єктам господарювання (у тому числі іноземним суб’єктам 
господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), внесе-
ним до Електронного реєстру суб’єктів господарювання, які використовують спирт 
етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумер-
но-косметичної продукції, оцту з харчової сировини (далі — Електронний реєстр), ве-
дення якого здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну податкову політику»;

2) підпункт 229.1.8 викласти в такій редакції:
«229.1.8. Податковий вексель вважається погашеним у разі документального під-

твердження факту цільового використання спирту етилового для виробництва про-
дукції, визначеної в підпункті 229.1.1 пункту 229.1 цієї статті, поданого векселедержа-
телю у формі електронного документа відповідно до законодавства.

Суб’єкти господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва 
продукції, визначеної у підпунктах «д»-»ж» підпункту 229.1.1 пункту 229.1 цієї стат-
ті, зобов’язані:

а) обладнати кожне місце отримання та місце відпуску у виробництво спирту ети-
лового неденатурованого витратомірами-лічильниками обсягу виробленого спирту 
етилового, зареєстрованими в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильни-
ків обсягу виробленого спирту етилового;

б) обладнати кожне місце отримання та місце відпуску у виробництво спирту ети-
лового денатурованого масовими витратомірами, зареєстрованими в Єдиному дер-
жавному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового;

в) обладнати кожне місце відпуску продукції, для виробництва якої використову-
ється отриманий спирт етиловий, масовими витратомірами, зареєстрованими в Єди-
ному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту ети-
лового, або засобами обліку виробленої продукції;

г) надіслати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну по-
даткову політику, технологічну схему встановлення витратомірів-лічильників спир-

ту етилового та/або масових витратомірів в місцях, визначених в підпунктах «а», «б», 
«в» цього підпункту, засобами електронного зв’язку не пізніше ніж за 10 робочих 
днів до дня встановлення витратомірів-лічильників спирту етилового та/або масо-
вих витратомірів;

ґ) подавати довідку про цільове використання спирту етилового у перерахунку на 
100-відсотковий спирт етиловий під час погашення податкового векселя;

д) щоденно формувати та подавати центральному органу виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику, дані про добовий фактичний обсяг отримано-
го та відпущеного у виробництво спирту етилового.

Дані про добовий фактичний обсяг отриманого та відпущеного у виробництво 
спирту етилового подаються шляхом надсилання електронними засобами зв’язку 
електронних документів, складених за формою, яка затверджується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінан-
сову політику.

Електронні документи заповнюються шляхом передачі до них даних щодо обся-
гу отриманого та відпущеного у виробництво спирту етилового неденатурованого з 
витратомірів-лічильників спирту етилового та/або обсягу отриманого та відпущено-
го у виробництво спирту етилового денатурованого з масових витратомірів, перера-
хованого у декалітри 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20°С, з 
використанням методик, визначених відповідно до Закону України «Про метрологію 
та метрологічну діяльність».

Дані про добовий фактичний обсяг отриманого та відпущеного у виробництво 
спирту етилового формуються після проведення останньої операції з отримання 
спирту етилового у звітній добі, але не пізніше 23 години 59 хвилин цієї доби, до по-
чатку здійснення операцій з отримання спирту етилового у добу, що настає за звіт-
ною добою, та подаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну податкову політику, не пізніше 23 години 59 хвилин доби, що настає за звіт-
ною добою.

Забороняється отримання та відпуск спирту етилового у виробництво продукції 
з його використанням без наявності зареєстрованих витратомірів-лічильників спир-
ту етилового та/або зареєстрованих масових витратомірів без технологічної схеми 
встановлення витратомірів-лічильників спирту етилового та/або масових витратомі-
рів, надісланої центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну подат-
кову політику, а також через кожне місце отримання та відпуску спирту етилового, на 
якому вийшов з ладу або відсутній витратомір-лічильник спирту етилового або ма-
совий витратомір.

Витратоміри-лічильники спирту етилового, масові витратоміри повинні відпові-
дати вимогам законодавства та мати позитивний результат повірки або оцінку від-
повідності, проведені відповідно до законодавства. У разі відсутності технологічної 
схеми встановлення витратомірів-лічильників спирту етилового та/або масових ви-
тратомірів, надісланої центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову політику, та позитивного результату повірки або оцінки відповідності ви-
тратомірів-лічильників спирту етилового, масових витратомірів для цілей цього Ко-
дексу витратоміри-лічильники спирту етилового, масові витратоміри вважаються не 
встановленими»;

3) підпункт «б» підпункту 229.1.15 викласти в такій редакції:
«б) зберігання та/або реалізація біоетанолу без денатурації його бензином (1-10 

відсотків) або етил-трет-бутиловим етером, вміст якого відповідає вимогам техніч-
них регламентів, за винятком біоетанолу, який виготовлений для вивезення його за 
межі митної території України, вимоги до денатурації якого визначаються умовами 
укладених зовнішньоекономічних договорів».

5. У статті 230:
1) підпункт 230.1.1 пункту 230.1 викласти в такій редакції:
«230.1.1. Акцизні склади, на території яких виробляється спирт етиловий, у тому 

числі біоетанол, повинні бути обладнані:
на кожному місці отримання та відпуску спирту етилового неденатурованого, роз-

ташованому на акцизному складі, витратомірами-лічильниками спирту етилового, 
що призначені для безперервного вимірювання, запам’ятовування, фіксування та ві-
дображення в електронній формі даних про обсяг отримання або відпуску спирту 
етилового в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20°С 
(далі — витратомір-лічильник спирту етилового), зареєстрованими в Єдиному дер-
жавному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового;

на кожному місці отримання та відпуску спирту етилового денатурованого, у то-
му числі біоетанолу, розташованому на акцизному складі, масовими витратомірами, 
що призначені для безперервного вимірювання, запам’ятовування, фіксування та ві-
дображення в електронній формі даних про обсяг отримання та/або відпуску спир-
ту етилового денатурованого, у тому числі біоетанолу, у кілограмах (далі — масовий 
витратомір), зареєстрованими в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічиль-
ників обсягу виробленого спирту етилового.

Платники податку — розпорядники акцизних складів зобов’язані:
а) зареєструвати усі розташовані на акцизних складах витратоміри-лічильники 

спирту етилового та масові витратоміри у розрізі акцизних складів — в Єдиному 
державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового;

б) зареєструвати усі акцизні склади — у системі електронного адміністрування ре-
алізації пального та спирту етилового;

в) надіслати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну по-
даткову політику, технологічну схему встановлення витратомірів-лічильників спир-
ту етилового та/або масових витратомірів засобами електронного зв’язку не пізніше 
ніж за 10 робочих днів до дня встановлення витратомірів-лічильників спирту етило-
вого та/або масових витратомірів.

Один акцизний склад може бути зареєстрований виключно одним розпорядником 
акцизного складу. Один розпорядник акцизного складу може зареєструвати один і 
більше акцизних складів.

Забороняється отримання та реалізація спирту етилового, у тому числі біоетано-
лу, без наявності зареєстрованих витратомірів-лічильників спирту етилового та/або 
зареєстрованих масових витратомірів, без реєстрації акцизного складу, без техно-
логічної схеми встановлення витратомірів-лічильників спирту етилового та/або ма-
сових витратомірів, надісланої центральному органу виконавчої влади, що реалі-
зує державну податкову політику, а також через кожне місце отримання та відпуску 
спирту етилового, у тому числі біоетанолу, на якому вийшов з ладу або відсутній ви-
тратомір-лічильник спирту етилового та/або масовий витратомір.

Витратоміри-лічильники спирту етилового, масові витратоміри повинні відповіда-
ти вимогам законодавства та мати позитивний результат повірки або оцінку відповід-
ності, проведені відповідно до законодавства. У разі відсутності технологічної схеми 
встановлення витратомірів-лічильників спирту етилового та/або масових витратомі-
рів, надісланої центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну подат-
кову політику, та позитивного результату повірки або оцінки відповідності витратомі-
рів-лічильників спирту етилового, масових витратомірів для цілей цього Кодексу ак-
цизні склади, на яких вони розташовані, вважаються необладнаними відповідно ви-
тратомірами-лічильниками спирту етилового, масовими витратомірами.

Розпорядники акцизних складів зобов’язані на кожному акцизному складі щоден-
но (крім днів, в які акцизний склад не працює) формувати дані про добові фактичні 
обсяги отриманого та реалізованого спирту етилового, у тому числі біоетанолу (да-
лі у цьому розділі — обсяг обігу спирту етилового), у розрізі кодів товарних підка-
тегорій згідно з УКТ ЗЕД у декалітрах 100-відсоткового спирту, приведеного до тем-
ператури 20°С.

Дані про обсяг обігу спирту етилового, у тому числі біоетанолу, формуються піс-
ля проведення останньої операції з обігу спирту етилового у звітній добі, але не пізні-
ше 23 години 59 хвилин цієї доби, до початку здійснення операцій з обігу спирту ети-
лового у добу, що настає за звітною добою, та подаються центральному органу вико-
навчої влади, що реалізує державну податкову політику, не пізніше 23 години 59 хви-
лин доби, що настає за звітною добою.

Дані про обсяг обігу спирту етилового, у тому числі біоетанолу, подаються шля-
хом надсилання електронними засобами зв’язку електронних документів, складених 
за формою, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забез-
печує формування та реалізує державну фінансову політику.

Електронні документи заповнюються шляхом передачі до них даних щодо обсягу 
обігу спирту етилового неденатурованого з витратомірів-лічильників спирту етило-
вого та/або обсягу обігу спирту етилового денатурованого, у тому числі біоетанолу, з 
масових витратомірів, перерахованого у декалітри 100-відсоткового спирту, приве-
деного до температури 20°С, з використанням методик, визначених відповідно до За-
кону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Відповідальною особою 
розпорядника акцизного складу в електронних документах також зазначаються да-
ні про обсяги залишків спирту етилового, у тому числі біоетанолу, що перебувають 
на акцизному складі в тарі, упаковці, про добовий обсяг реалізованого спирту етило-
вого, у тому числі біоетанолу, в тарі, упаковці, а також інформація про дні, в які ак-
цизний склад не працює.

Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу 
виробленого спирту етилового, передачі облікових даних з них електронними засо-
бами зв’язку контролюючим органам встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У такому реєстрі міститься податкова інформація про розпорядників акцизних 
складів, наявні у них акцизні склади, розташовані на акцизних складах витратоміри-
лічильники спирту етилового, масові витратоміри, їхні серійні (ідентифікаційні) но-
мери, а також дані про фактичний обсяг обігу спирту етилового, у тому числі біоета-
нолу, у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД, акцизних складів та роз-
порядників акцизних складів.

Дані про фактичний обсяг обігу спирту етилового, у тому числі біоетанолу, у роз-
різі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД, акцизних складів та розпорядників 
акцизних складів зіставляються центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну податкову політику, з показниками системи електронного адміністрування 
реалізації пального та спирту етилового.

Проведення пломбування місць можливого доступу до спирту на акцизних скла-
дах, на території яких виробляється спирт етиловий, у тому числі біоетанол, і на те-
риторії підприємств, які є виробниками продукції, зазначеної у пункті 229.1 статті 229 
цього Кодексу, здійснюється в порядку, затвердженому центральним органом вико-
навчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, 
у якому встановлюються вимоги до пломбування обладнання, устаткування, спир-
тових комунікацій та приладів обліку спирту, у тому числі витратомірів-лічильників 
спирту етилового, масових витратомірів.

Схема встановлення цілодобових систем відеоспостереження за виробництвом 
та відпуском спирту етилового на акцизних складах, на території яких виробляєть-
ся спирт етиловий, у тому числі біоетанол, надсилається центральному органу ви-
конавчої влади, що реалізує державну податкову політику, засобами електронного 
зв’язку не пізніше 10 робочих днів, що настають за днем введення такої системи в 
експлуатацію»;

2) пункт 230.5 викласти в такій редакції:
«230.5. Представник (представники) контролюючого органу здійснює (здійсню-

ють) постійний безпосередній контроль за наявністю витратомірів-лічильників спир-
ту етилового, масових витратомірів та інших вимірювальних приладів; дотриманням 
установленого порядку відпуску спирту етилового, у тому числі біоетанолу, горілки 
та лікеро-горілчаних виробів та сплати податку з них»;

3) пункти 230.7 та 230.11 після слів «спирту етилового» доповнити словами «у то-
му числі біоетанолу»;

4) у пункті 230.12:
підпункт «а» викласти в такій редакції:
«а) здійснює контроль за виробництвом, зберіганням, відпуском, за наявності ви-

тратоміра-лічильника спирту етилового, масового витратоміра та інших вимірюваль-
них приладів, та обліком спирту етилового, у тому числі біоетанолу, горілки та ліке-
ро-горілчаних виробів за даними бухгалтерського обліку акцизного складу»;

підпункти «в», «ґ», «д» після слів «спирту етилового» доповнити словами «у то-
му числі біоетанолу»;

підпункт «є» після слів «витратомірів-лічильників спирту етилового» доповнити 
словами «та масових витратомірів».

6. Пункт 233.4 статті 233 після слів «обсягів обігу спирту етилового» доповнити 
словами «у тому числі біоетанолу».

7. Підрозділ 5 розділу XX «Перехідні положення» доповнити пунктом 43 такого 
змісту:

«43. Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану в 
Україні, на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво біоетанолу, дозво-
ляється виробництво та зберігання інших видів спирту етилового».

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Внести до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу 

спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, 
рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (Відомості Вер-
ховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) такі зміни:

1) у статті 71:
абзац четвертий частини третьої доповнити словами «(із зазначенням норм ви-

трат на одиницю продукції)»;
абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:
«внесення витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового, вста-

новлених на кожному місці отримання та місці відпуску у виробництво спирту ети-
лового неденатурованого, внесення масових витратомірів, встановлених на кожно-
му місці отримання та місці відпуску у виробництво спирту етилового денатуровано-
го, а також внесення масових витратомірів, встановлених відповідно до технологічної 
схеми на кожному місці відпуску продукції, для виробництва якої використовується 
отриманий спирт етиловий, до Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильни-
ків обсягу виробленого спирту етилового»;

у частині п’ятій:
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«виявлення факту відсутності встановлених відповідно до технологічної схеми ви-

тратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового на кожному місці отри-
мання та/або відпуску у виробництво спирту етилового неденатурованого, масових 
витратомірів на кожному місці отримання та/або відпуску у виробництво спирту ети-
лового денатурованого, масових витратомірів на кожному місці відпуску продукції, 
для виробництва якої використовується отриманий спирт етиловий, та/або відсут-
ності їх повірки та/або оцінки відповідності»;

в абзаці шостому слова «та обсяг продукції, виробленої з його використанням» 
виключити;

2) частину першу статті 13 замінити двома новими частинами такого змісту:
«Норми виробничих втрат і виходу спирту етилового, у тому числі біоетанолу; 

норми виробничих втрат і виходу спирту коньячного, плодового, зернового дистиля-
ту та інших спиртових дистилятів і ректифікатів; норми втрат спирту та норми втрат 
і виходу готової продукції під час виробництва алкогольних напоїв затверджуються 
Кабінетом Міністрів України.

Вимоги до обліку, зберігання, відпуску, приймання і транспортування спирту ети-
лового та норми втрат спирту етилового під час зберігання та транспортування за-
лізничним, водним і автомобільним транспортом затверджуються Кабінетом Міні-
стрів України».

У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і 
четвертою;

3) статтю 18 доповнити частиною такого змісту:
«Тимчасово, на період запровадження воєнного, надзвичайного стану в Україні, 

суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на виробництво спирту етилового не-
денатурованого, дозволяється виробництво спирту етилового денатурованого та/або 
біоетанолу на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво та/або зберігання 
спирту етилового неденатурованого, на підставі ліцензії на виробництво спирту ети-
лового неденатурованого, а суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на вироб-
ництво спирту етилового денатурованого, дозволяється виробництво біоетанолу на 
акцизних складах, на яких здійснюється виробництво та/або зберігання спирту ети-
лового денатурованого, на підставі ліцензії на виробництво спирту етилового денату-
рованого при дотриманні ними таких умов:

відпуск спирту етилового неденатурованого для виробництва спирту етилового 
денатурованого та/або біоетанолу здійснюється із застосуванням зареєстрованих ви-
тратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового, встановлених на міс-
цях відпуску спирту етилового неденатурованого, зареєстрованих в Єдиному дер-
жавному реєстрі обсягу виробленого спирту етилового;

денатурація спирту етилового неденатурованого здійснюється у присутності пред-
ставника контролюючого органу на акцизному складі з оформленням акта денатура-
ції довільної форми, у якому зазначається обсяг спирту етилового неденатуровано-
го в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20°С, який був 
використаний для виробництва спирту етилового денатурованого та/або біоетанолу, 
та кількість денатуруючих добавок, які були використані під час денатурації;

відпуск спирту етилового денатурованого та/або біоетанолу здійснюється із за-
стосуванням зареєстрованих масових витратомірів в Єдиному державному реєстрі 
витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового;

денатурація спирту етилового неденатурованого здійснюється у приміщеннях, 
відокремлених від приміщень, в яких здійснюється виробництво спирту етилового 
неденатурованого, а зберігання спирту етилового денатурованого та/або біоетано-
лу здійснюється у ємностях, розташованих у приміщеннях, відокремлених від примі-
щень зберігання спирту етилового неденатурованого, або у ємностях транспортних 
засобів, які призначені для транспортування виключно спирту етилового денатурова-
ного та/або біоетанолу. Додаткова реєстрація таких місць зберігання спирту в Єдино-
му реєстрі місць зберігання спирту не здійснюється;

у разі відсутності ліцензії на виробництво біоетанолу суб’єкти господарювання, 
які мають намір виробляти біоетанол, надсилають податковому органу повідомлен-
ня у довільній формі щодо наявності встановленого у нього обладнання по зневод-
ненню спирту».

3. Установити, що до порядку підготовки та прийняття нормативно-правових ак-
тів, що приймаються на виконання вимог цього Закону, не застосовуються вимо-
ги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності».

4. Кабінету Міністрів України невідкладно забезпечити перегляд та приведення мі-
ністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-
правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
31 травня 2022 року
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 14 червня 2022 р. № 700 

Київ

Про внесення змін до порядків,  
затверджених постановами Кабінету  

Міністрів України від 20 березня 2022 р.  
№ 326 і від 19 квітня 2022 р. № 473

 Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 20 березня 2022 р. № 326 (Офіційний вісник України, 2022 р.,  
№ 26, ст. 1413), — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 квітня 2022 р. № 551, і Порядку виконання невідкладних робіт щодо лікві-
дації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням 
будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 
квітня 2022 р. № 473, зміни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 14 червня 2022 р. № 700
ЗМІНИ, 

що вносяться до порядків, затверджених постановами  
Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326 

і від 19 квітня 2022 р. № 473
1. У Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 20 березня 2022 р. № 326:

1) у пункті 2:
підпункт 5 викласти в такій редакції:
«5) втрати житлового фонду та об’єктів благоустрою — напрям, що включає 

втрати житлового фонду (житла), об’єктів благоустрою, фактичні витрати, здій-
снені для їх відновлення, та витрати, необхідні для відновлення пошкодженого та 
зруйнованого житлового фонду та об’єктів благоустрою.

Основні показники, які оцінюються:
вартість зруйнованого та пошкодженого житлового фонду (житла);
фактичні витрати, здійснені для відновлення пошкодженого житлового фон-

ду (житла);
витрати, необхідні для відновлення житлового фонду (житла);
фактичні витрати, здійснені для відновлення зруйнованих та пошкоджених 

об’єктів благоустрою;
витрати на демонтаж зруйнованих житлового фонду та об’єктів благоустрою;
інші показники та параметри, якими визначається розмір шкоди та збитків вна-

слідок втрати житлового фонду та об’єктів благоустрою, спричинених збройною 
агресією Російської Федерації.

Визначення шкоди та обсягу збитків здійснюється відповідно до методики, за-
твердженої наказом Мінрегіону за погодженням з Мінреінтеграції;»;

доповнити  пункт підпунктами 51 і 52 такого змісту:
«51) втрати об’єктів громадських будівель — напрям, що включає втра-

ти громадських будівель (об’єктів освіти, спорту, соціального захисту, охорони 
здоров’я, культури, адміністративних будівель тощо), фактичні витрати, здійсне-
ні для їх відновлення.

Основні показники, які оцінюються:
вартість зруйнованих та пошкоджених громадських будівель;
фактичні витрати, здійснені для відновлення пошкоджених громадських буді-

вель;
витрати на демонтаж зруйнованих об’єктів громадських будівель;
інші показники та параметри, якими визначається розмір шкоди та збитків вна-

слідок втрати об’єктів громадських будівель, спричинених збройною агресією Ро-
сійської Федерації.

Визначення шкоди та обсягу збитків здійснюється відповідно до методики, за-
твердженої наказом Мінрегіону за погодженням Мінреінтеграції;

52) втрати об’єктів житлово-комунального господарства — напрям, що вклю-
чає зруйновані і пошкоджені об’єкти у сфері теплопостачання, об’єкти водопоста-
чання і водовідведення і решту об’єктів житлово-комунального господарства, зни-
щення яких має безпосередній вплив на санітарні та гігієнічні умови проживання 
жителів населених пунктів.

Основні показники, які оцінюються:
вартість знищених або пошкоджених об’єктів житлово-комунального госпо-

дарства;
фактичні витрати, здійснені для відновлення об’єктів житлово-комунального 

господарства;
витрати на демонтаж зруйнованих споруд, утилізацію (списання) пошкодже-

ної техніки та іншого майна;
інші показники та параметри, якими визначається розмір шкоди та збитків вна-

слідок втрати об’єктів житлово-комунального господарства, спричинених зброй-
ною агресією Російської Федерації.

Визначення шкоди та обсягу збитків здійснюється відповідно до методики, за-
твердженої наказом Мінрегіону за погодженням з Мінреінтеграції;»;

абзац перший підпункту 15 після слів «їх майна» доповнити словами і цифра-
ми «(крім втрат громадських будівель та споруд комунальної власності, які відно-
сяться до підпункту 51 пункту 2 цього Порядку)»;

2) доповнити Порядок пунктом 5 такого змісту:
«5. Факт фіксації пошкоджень або руйнації будівель та споруд, зумовлених 

збройною агресією Російської Федерації, здійснюється відповідно до Порядку ви-
конання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської 
Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 473.».

2. У Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної 
агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, за-
твердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 473:

1) доповнити Порядок пунктом 21 такого змісту:
«21. Цей Порядок застосовується для фіксації пошкоджень, зумовлених зброй-

ною агресією Російської Федерації (далі — фіксація пошкоджень), будівель та 
споруд приватної та комунальної форми власності, а також може застосовува-
тися для фіксації пошкоджень будівель і споруд державної форми власності.»;

2) абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:
«Організація та координація виконання невідкладних робіт здійснюється вико-

навчими органами сільських, селищних, міських рад, а в разі їх відсутності — вій-
ськовими адміністраціями (далі — уповноважений орган) на підставі заяв (пові-
домлень) громадян, підприємств, установ та організацій, інформації, отриманої із 
засобів масової інформації, від центральних органів виконавчої влади (ДСНС, На-
ціональної поліції), військових формувань тощо.»;

3) у пункті 5:
абзац сьомий викласти в такій редакції:
«здійснює попередні візуальні огляди пошкоджених об’єктів з метою форму-

вання переліків таких об’єктів, розробляє та затверджує план робіт з обстеження 
(далі — план робіт);»;

абзац восьмий виключити;
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
«До проведення попередніх візуальних оглядів пошкоджених об’єктів та роз-

роблення плану робіт можуть залучатися фахівці з обстеження, визначені у пунк-
тах 2, 21 і 22 Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів 
будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня  
2017 р. № 257 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 33, ст. 1045) (далі — Порядок 
проведення обстеження), фахівці підрозділів ДСНС, Національної поліції (за зго-
дою), а також за необхідності — підрозділів Збройних Сил та СБУ.»;

4) пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Обстеження пошкоджених об’єктів здійснюється за рішенням уповноваже-

них органів шляхом комісійного обстеження, що проводиться відповідно до пунк-
ту 81 цього Порядку, та/або технічного обстеження, що проводиться відповідно до 
пункту 9 цього Порядку, — відповідно до затвердженого плану робіт.

Уповноважений орган оприлюднює затверджений план робіт на офіційному 
веб-сайті протягом трьох календарних днів з дня затвердження, а також за мож-
ливості — письмово повідомляє власника або управителя об’єкта щодо строків 
виконання обстеження.

Вид обстеження (комісійне або технічне), а також черговість та строки вико-
нання робіт з обстеження визначаються уповноваженим органом під час складан-
ня плану робіт (з урахуванням результатів попереднього візуального огляду по-
шкоджених об’єктів (характеру та ступеня наявних пошкоджень), а також наяв-

них джерел і обсягів фінансування робіт з обстеження та подальшого відновлен-
ня пошкоджених об’єктів). 

План робіт повинен містити:
перелік пошкоджених об’єктів, що підлягають комісійному обстеженню (на-

йменування об’єкта, адреса розташування об’єкта, інформація щодо юридичних 
чи фізичних осіб, що є власниками або управителями пошкодженого об’єкта), зо-
крема щодо об’єктів, які за результатами візуального огляду мають незначні по-
шкодження та можуть бути відновленні шляхом поточного ремонту;

перелік пошкоджених об’єктів, що підлягають технічному обстеженню (найме-
нування об’єкта, адреса розташування об’єкта, інформація щодо юридичних чи 
фізичних осіб, що є власниками або управителями пошкодженого об’єкта);

черговість та строки виконання робіт з обстеження (комісійного/технічного об-
стеження), основні характеристики об’єктів та орієнтовний обсяг і склад робіт. 

Першочергово комісійному/технічному обстеженню (далі — обстеження) під-
лягають:

пошкоджені об’єкти соціальної інфраструктури (об’єкти закладів дошкільної, 
загальної середньої освіти; закладів охорони здоров’я, закладів соціального за-
хисту населення), будівлі адміністративного призначення, в тому числі такі, в яких 
надаються адміністративні послуги, розміщуються органи управління та сили ци-
вільного захисту, зокрема пожежно-рятувальні підрозділи та аварійно-рятуваль-
ні служби;

пошкоджені об’єкти житлово-комунального господарства (електро-, газо-,  
теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також їх мережі);

пошкоджені об’єкти житлового фонду, а саме багатоквартирні житлові будин-
ки, гуртожитки.»;

5) у пункті 7:
доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
«здійсненні заходів щодо визначення власника або управителя (балансоутри-

мувача) об’єкта та його інформування щодо проведення обстеження;».
У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим 

і шостим;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«визначенні виконавця робіт з технічного обстеження пошкоджених об’єктів 

(далі — виконавець робіт з технічного обстеження) та організації робіт з технічно-
го обстеження, в тому числі вахтовим методом (якщо проведення технічного об-
стеження забезпечується уповноваженим органом відповідно до плану робіт).»;

перше речення абзацу шостого після слів «робіт з» доповнити словом «тех-
нічного»;

6) доповнити Порядок пунктом 81 такого змісту:
«81. З метою забезпечення проведення комісійного обстеження пошкоджених 

об’єктів уповноваженим органом утворюється комісія, до складу якої залучають-
ся фахівці/фахівець, який здобув вищу освіту у галузі знань «Будівництво та архі-
тектура», крім спеціальності «Геодезія та землеустрій».

До проведення комісійного обстеження залучаються (за можливості) уповно-
важені представники власника або управителя (балансоутримувача) об’єкта.

За результатами комісійного обстеження складається акт обстеження об’єкта, 
пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Росій-
ської Федерації (далі — акт комісійного обстеження), у якому, зокрема, зазна-
чається:

інформація про уповноважений орган, який утворив комісію, склад комісії та 
рішення щодо її утворення, дата обстеження;

інформація щодо форми власності та власника (управителя) пошкодженого 
об’єкта (за наявності);

інформація про пошкоджений об’єкт — назва, адреса, загальна площа, кіль-
кість поверхів, секцій тощо; 

інформація щодо обсягу та ймовірних причин пошкоджень (якщо можна ви-
значити);

інформація щодо виконаних на дату обстеження ремонтно-відновлювальних 
робіт на об’єкті;

висновки щодо необхідності проведення технічного обстеження відповідно до 
пункту 9 цього Порядку.

До акта комісійного обстеження обов’язково додаються результати фотофік-
сації об’єкта, що свідчать про характер та обсяг руйнувань.

Примірну форму акта комісійного обстеження наведено у додатку.
Після створення відповідного функціоналу комісія формує акт комісійного об-

стеження в електронній формі за допомогою засобів Єдиного державного веб-
порталу електронних послуг (далі — Портал Дія).

Акти комісійного обстеження передаються держателю Державного реєстру 
майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, 
диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, протягом міся-
ця з дати його створення. Уповноважений орган за можливості письмово повідо-
мляє власника (управителя) про результати комісійного обстеження шляхом над-
силання копії комісійного акта протягом трьох календарних днів з дня складання 
такого акта або шляхом надсилання засобами Порталу Дія.

У випадках, коли на момент проведення комісійного обстеження інформація 
щодо власника (управителя) пошкодженого об’єкта відсутня або місцезнаходжен-
ня власника (управителя) невідомо, уповноважений орган надає доступ до акта 
комісійного обстеження на вимогу.»;

7) у пункті 9:
абзац перший після слів «Роботи з» доповнити словом «технічного»;
 абзац четвертий після слів «За результатами» доповнити словом «технічного», 

а після слів «складається звіт» — словами «з технічного обстеження»;
абзац п’ятий після слів «додається акт» доповнити словом «технічного», а піс-

ля слів «повинен містити» — словом «, зокрема»;
абзац сьомий після слова «відновлення» доповнити словом «шляхом»;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
«У разі виконання робіт з технічного обстеження на замовлення власника 

(управителя) пошкодженого об’єкта про початок робіт з такого обстеження за-
мовник письмово повідомляє уповноважений орган, а після проведення обсте-
ження — безоплатно надає уповноваженому органу один примірник  звіту та ак-
та технічного обстеження.

У разі виконання робіт з технічного обстеження на замовлення уповноважено-
го органу уповноважений орган письмово повідомляє власника (управителя) по-
шкодженого об’єкта про початок робіт з обстеження, а також надає копію акта 
технічного обстеження.»;

8) в абзаці першому пункту 10 слова «звіти та акти, складені за результата-
ми» замінити словами «акти комісійного обстеження, звіти та акти технічного»; 

9)   абзац третій пункту 12 викласти в такій редакції:
 «організовує виконання робіт з демонтажу відповідно до Порядку виконання 

робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичай-
них ситуацій, воєнних дій або терористичних актів, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 474;»;

10) доповнити Порядок пунктом 13 такого змісту:
«13. Відновлення пошкоджених об’єктів шляхом будівництва (капітального ре-

монту, реконструкції) здійснюється власником (управителем), уповноваженим ор-
ганом чи іншим замовником будівництва на підставі звіту технічного обстеження 
відповідно розробленої та затвердженої в установленому законодавством поряд-
ку проектної документації.»;

11) доповнити Порядок додатком такого змісту:
«Додаток 

до Порядку
ПРИМІРНА ФОРМА АКТА 

комісійного обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова комісії
від ___  _______  р. №___________
______________________________

АКТ 
комісійного обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації
___________________________________
  (назва адміністративно-територіальної одиниці)

___  ___________ 20__ р.

Назва об’єкта, що обстежувався, код згідно з ДК 018-2000: _________________
____________________________________________________________________

Адреса розташування: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Кадастровий номер земельної ділянки (у разі присвоєння)  
____________________________________________________________________

Форма власності: __________________________________________________
____________________________________________________________________

Власник (управитель) _______________________________________________
                                  (прізвище, власне ім’я, паспортні дані,

____________________________________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків; назва юридичної особи, ЄДРПОУ)

Комісія з обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Росій-
ської Федерації (далі — комісія) у складі:

голови комісії ______________________________________________________
заступника голови комісії ____________________________________________
секретаря комісії ___________________________________________________
членів комісії ______________________________________________________

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

що діють на підставі рішення органу місцевого самоврядування, а у разі йо-
го відсутності — розпорядження начальника військової адміністрації населеного 
пункту ______________________________________________________________

(дата, номер рішення/розпорядження
____________________________________________________________________,

та назва рішення/розпорядження)
у присутності (власника, співвласників, представника) ____________________

____________________________________________________________________
(прізвище, власне ім’я)

на підставі заяви (за наявності) _______________________________________
____________________________________________________________________

(прізвище, власне ім’я із зазначенням дати звернення)
та за результатами обстеження, а також результатів аналізу наявної інформа-

ції комісія встановила:
1. Загальні характеристики об’єкта:
дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини ________________

____________________________________________________________________
рік будівництва (останнього капітального ремонту, реконструкції) ____________

____________________________________________________________________
загальна площа, кв. метрів: __________________________________________
кількість поверхів: __________________________________________________
підземних _________________________________________________________
наземних _________________________________________________________
мансардних _______________________________________________________
кількість секцій: ____________________________________________________
загальна кількість квартир: ___________________________________________
площа вбудованих нежитлових приміщень, кв. метрів: ______________________
Інформація щодо наявності правовстановлюючих документів на об’єкт, а також 

результати виконаних раніше обстежень технічного стану
____________________________________________________________________

(зазначається перелік наявних документів та місце їх зберігання)
Характеристика основних конструктивних елементів та інженерних систем 

об’єкта

Основні конструктивні елементи та інженерні 
системи об’єкта

Загальна характеристика  
(основний тип, конструкція,  

матеріал тощо)
1. Фундаменти
2. Вертикальні зовнішні огороджувальні кон-
струкції (стіни)
3. Перекриття:
першого поверху
міжповерхові
горища
4. Покриття
5. Покрівлі
6. Заповнення віконних прорізів (вікна)
7. Заповнення дверних прорізів (вхідні двері)
8. Опорядження
фасад
підлоги
стеля
внутрішні стіни
9. Внутрішні інженерні системи
електропостачання
водопостачання
газопостачання
каналізація
опалення

______
Примітка.  1. Інформація щодо основних конструктивних елементів та інженерних систем  

об’єкта зазначається за результатами обстеження, а також наявної проектної та іншої 
технічної документації (матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, 
технічних паспортів), результатів попередніх обстежень).

2. Загальна характеристика пошкоджень об’єкта:
орієнтовна дата пошкодження об’єкта: _________________________________
ймовірні причини пошкодження об’єкта: ________________________________
характеристика пошкоджень (з орієнтовним обсягом пошкоджень):
фундамент: _______________________________________________________
зовнішні стіни, фасад: _______________________________________________
дах/покрівля: ______________________________________________________
внутрішні стіни/перегородки: _________________________________________
підлоги: __________________________________________________________
заповнення віконних та дверних прорізів: ______________________________
інженерні мережі та обладнання: ______________________________________
інші конструкції та елементи будівлі: ___________________________________
Інформація щодо виконаних на дату обстеження ремонтно-відновлювальних 

робіт _______________________________________________________________
____________________________________________________________________

Інша додаткова інформація __________________________________________
____________________________________________________________________

Висновки:  
До акта комісійного обстеження додаються:

____________________________________________________________________
(перелік документів, у тому числі результати фотофіксації пошкодженого об’єкта)

Заступник голови _______________
(підпис)

_______________________
(власне ім’я, прізвище)

Члени комісії _______________
(підпис)

_______________________
(власне ім’я, прізвище)

_______________
(підпис)

_______________________
(власне ім’я, прізвище)

_______________
(підпис)

_______________________
(власне ім’я, прізвище)

Власник 
(управитель/представник) 
(у разі участі в обстеженні)

___________
(підпис)

____________________».
(власне ім’я, прізвище)

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 червня 2022 р. № 487-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження  
Кабінету Міністрів України  

від 19 червня 2019 р. № 436
1. Внести зміну до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 червня 

2019 р. № 436 «Про призначення Ковтунця В. В. заступником Голови Національ-
ного агентства кваліфікацій», замінивши слова «на три роки» словами «на п’ять 
років».

2. Це розпорядження набирає чинності з 20 червня 2022 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 17 червня 2022 р. № 696 

Київ

Про внесення змін до Порядку розгляду 
скарг на рішення, дії або бездіяльність 

державного реєстратора, суб’єктів державної 
реєстрації, територіальних органів  

Міністерства юстиції
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державно-

го реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства 
юстиції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р.  
№ 1128 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 109; 2020 р., № 5, ст. 246, № 34, 
ст. 1142), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 
червня 2022 р. № 696

ЗМІНИ,  
що вносяться до Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність 

державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів  
Міністерства юстиції

1. У пункті 3:
1) в абзаці першому слова «за умови підписання її скаржником, зокрема з викорис-

танням кваліфікованого електронного підпису» виключити;
2) абзац другий виключити;
3) друге речення абзацу третього після слова «розгляду» доповнити словами  

«, про що повідомляється скаржнику».
2. У пункті 5:
1) абзац перший після слова «предмет» доповнити словами «пересилання її за належ-

ністю відповідному територіальному органу чи Мін’юсту, а також»; 
2) абзац десятий виключити.
3. Перше речення пункту 6 викласти в такій редакції: «Якщо під час розгляду скар-

ги у сфері державної реєстрації відповідно до пункту 5 цього Порядку встановлено наяв-
ність підстав для відмови в її задоволенні, Мін’юст чи відповідний територіальний орган 
не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня її реєстрації приймає мотивоване рі-
шення про відмову в задоволенні такої скарги на підставі службової записки посадових 
осіб Мін’юсту чи відповідного територіального органу, погодженої відповідно заступни-
ком Міністра чи заступником керівника територіального органу Мін’юсту.».

4. Пункт 7 викласти в такій редакції:
«7. Якщо під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації відповідно до пункту 5 

цього Порядку встановлено наявність підстав для пересилання її за належністю, Мін’юст 
чи відповідний територіальний орган не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня реєстра-
ції скарги пересилає її відповідному територіальному органу чи Мін’юсту, про що повідо-
мляється скаржнику.».

5. Абзац другий пункту 8 після слів «здійснюється Мін’юстом» доповнити словами «на 
підставі службової записки посадових осіб Мін’юсту, погодженої заступником Міністра,».

6. У пункті 10:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
«10. Для забезпечення можливості участі у колегіальному розгляді скарги у сфері 

державної реєстрації скаржника, державного реєстратора, суб’єкта державної реєстра-
ції, територіального органу Мін’юсту, рішення, дія або бездіяльність яких оскаржується, 
а також інших заінтересованих осіб, зазначених у скарзі у сфері державної реєстрації або 
встановлених відповідно до відомостей реєстрів (далі — заінтересовані особи), або на-
дання зазначеними особами письмових пояснень по суті скарги Мін’юст чи відповідний 
територіальний орган не пізніше ніж за два дні, а під час воєнного стану — за 15 днів до 
дня засідання колегії забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті інфор-
мації про дату, час і місце такого засідання, а під час воєнного стану — про дату засі-
дання, та додатково повідомляє зазначену інформацію заінтересованим особам засоба-
ми електронної пошти (якщо адресу електронної пошти зазначено у скарзі у сфері дер-
жавної реєстрації, доданих до неї документах, повідомлено заінтересованою особою або 
встановлено з інших офіційних джерел).»;

2) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
«Інформація про дату, час і місце засідання колегії, що проводиться після відкладення 

розгляду скарги або для повторного розгляду скарги у визначених законодавством ви-
падках, не оприлюднюється, якщо колегією не прийнято рішення про інше.».

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
3) абзац третій викласти в такій редакції:
«Відсутність заінтересованих осіб під час розгляду скарги у сфері державної реєстра-

ції колегіально не є перешкодою для її розгляду.»;
4) доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Розгляд скарг у сфері державної реєстрації під час дії воєнного стану проводиться 

без участі заінтересованих осіб.».
7. Пункт 11 виключити.
8. У пункті 12:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
«12. Матеріали скарги у сфері державної реєстрації надаються заінтересованим осо-

бам за їх клопотанням для ознайомлення та/або фотографування. Якщо таке клопотан-
ня заявлено під час засідання колегії (крім випадку проведення засідання під час воєнно-
го стану), колегія відкладає розгляд скарги на строк, необхідний для ознайомлення з від-
повідними матеріалами, але не більш як на одну годину.»;

2) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
«Під час воєнного стану заінтересована особа має право заявити клопотання про на-

діслання їй матеріалів скарги в електронній формі на адресу електронної пошти. Мін’юст 
чи відповідний територіальний орган забезпечує надіслання таких матеріалів протягом 
трьох робочих днів після отримання клопотання.».

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
3) абзац третій викласти в такій редакції:
«Заінтересовані особи мають право подавати письмові пояснення по суті скарги у 

сфері державної реєстрації, які обов’язково приймаються колегією до розгляду.»;
4) в абзаці четвертому слова «У разі повідомлення особами, що беруть участь у роз-

гляді скарги у сфері державної реєстрації колегіально,» замінити словами «Заінтересо-
вана особа, яка повідомляє».

9. Абзац другий пункту 14 викласти в такій редакції:
«Рішення про задоволення скарги у сфері державної реєстрації або про відмову в її 

задоволенні, висновок колегії (у разі розгляду скарг у сфері державної реєстрації коле-
гіально) або їх засвідчені копії розміщуються на офіційному веб-сайті Мін’юсту чи відпо-
відного територіального органу не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після 
прийняття рішення Мін’юстом чи відповідним територіальним органом.».

10. У пункті 16:
1) в абзаці першому слова «Скарга у сфері державної реєстрації та додані до неї до-

кументи, інші документи (інформація), отримані Мін’юстом чи відповідним територіаль-
ним органом, а також рішення, прийняте за результатом розгляду відповідної скарги, ви-
сновки колегії (у разі розгляду скарги у сфері державної реєстрації колегіально)» замі-
нити словами «Матеріали скарги у сфері державної реєстрації, а також рішення, при-
йняте за результатом її розгляду, висновок колегії (у разі розгляду скарги колегіально)»; 

2) абзац другий виключити.
11. У пункті 17:
1) в абзаці другому слово «повторний» замінити словом «новий»; 
2) абзац третій виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 17 червня 2022 р. № 698 
Київ

Деякі питання забезпечення вилучення, 
передачі та репатріації тіл (останків) осіб, 

загиблих (померлих) у зв’язку із збройною 
агресією проти України

З метою забезпечення поваги до людської гідності, здійснення гуманітарних захо-
дів щодо вилучення, передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у 
зв’язку із збройною агресією проти України, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок забезпечення вилучення тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у 

зв’язку із збройною агресією проти України;

Порядок передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку 
із збройною агресією проти України.

2. Внести до Порядку тримання військовополонених, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2022 р. № 413 (Офіційний вісник України,  
2022 р., № 31, ст. 1649), зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 5 березня 2022 р. № 205 «Про затвер-

дження Порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців 
збройних сил Російської Федерації, осіб, які входили до складу незаконних збройних 
формувань, що вчинили збройну агресію проти України» (Офіційний вісник України, 
2022 р., № 25, ст. 1289);

постанову Кабінету Міністрів України від 17 березня 2022 р. № 307 «Про внесення 
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2022 р. № 205» (Офіцій-
ний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1374).

4. Центральним органам виконавчої влади у місячний строк з дня набрання чин-
ності цією постановою:

внести зміни до актів, що регулюють питання поховання військовослужбовців та 
інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самовря-
дування, які загинули (померли) під час проходження служби, а також вилучення та 
зберігання тіл (останків), поховання та похоронної справи;

забезпечити прийняття або внесення змін до нормативно-правових актів для за-
безпечення виконання порядків, затверджених цією постановою.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пунктів 14, 16 По-
рядку забезпечення вилучення тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із 
збройною агресією проти України, затвердженого цією постановою (в частині Єдино-
го реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин), які набирають чинності з 
дня опублікування Міністерством внутрішніх справ повідомлення про початок функ-
ціонування Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у газе-
ті «Голос України».
 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 червня 2022 р. № 698

ПОРЯДОК 
забезпечення вилучення тіл (останків) осіб, загиблих (померлих)  

у зв’язку із збройною агресією проти України
1. Цей Порядок визначає дії уповноважених осіб державних органів, інших компе-

тентних суб’єктів щодо вилучення тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку 
із збройною агресією проти України, спрямовані на забезпечення поваги до людської 
гідності, здійснення гуманітарних заходів щодо передачі тіл (останків), а також за-
безпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:
1) загиблі (померлі) особи — особи, які загинули (померли) у зв’язку із зброй-

ною агресією проти України, до яких належать комбатанти та некомбатанти держа-
ви-агресора, комбатанти та некомбатанти України, мирні (цивільні) особи (громадя-
ни України, іноземці та особи без громадянства, які не належать до комбатантів і не-
комбатантів держави-агресора та України);

2) компетентні суб’єкти — уповноважені особи місцевих адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, Міноборони, Збройних Сил, Національної гвардії, Націо-
нальної поліції, ДСНС, МОЗ, СБУ (за згодою), органів прокуратури (за згодою), а та-
кож за згодою — експертних (медичних) служб, громадських і релігійних об’єднань, 
благодійних організацій, міжнародних гуманітарних організацій;

3) комбатанти — особи, які входять до складу збройних сил держави (організо-
ваних збройних формувань, що перебувають під командуванням осіб, відповідаль-
них перед цією державою за дії своїх підлеглих) і які мають право брати участь у во-
єнних діях;

4) некомбатанти — особи, які входять до складу збройних сил держави (органі-
зованих збройних формувань, що перебувають під командуванням осіб, відповідаль-
них перед цією державою за дії своїх підлеглих) і які не воюють, зокрема медичний і 
духовний персонал, інтенданти, військові кореспонденти, юристи;

5) місцеві адміністрації — обласні державні (військові, військово-цивільні) адмі-
ністрації, Київська міська державна (військова, військово-цивільна) адміністрація;

6) спеціальна група — група осіб, які виконують гуманітарну місію, спрямовану 
на вилучення тіл (останків) осіб, померлих (загиблих) у зв’язку із збройною агресі-
єю проти України.

Термін «вилучення тіл (останків)» вживається у цьому Порядку в значенні термі-
на «вилучення тіл (останків) померлих (загиблих) осіб», наведеного в Законі України 
«Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин».

Термін «ідентифікація» вживається у цьому Порядку в значенні терміна «іденти-
фікація тіл (останків) померлих (загиблих) осіб», наведеного в Законі України «Про 
правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин».

Термін «державна спеціалізована установа» вживається у цьому Порядку в зна-
ченні, наведеному в Законі України «Про судову експертизу».

3. Місцеві адміністрації за участю органів місцевого самоврядування організову-
ють забезпечення вилучення тіл (останків).

4. З метою вилучення тіл (останків), речей і документів загиблих (померлих) осіб 
місцеві адміністрації утворюють спеціальні групи у складі компетентних суб’єктів та 
інших осіб і визначають їх керівників.

5. МОЗ визначає порядок діяльності спеціальних груп, в якому встановлює:
1) заходи безпеки під час вилучення тіл (останків);
2) перелік захисного спорядження, обладнання для збору, вивезення та зберіган-

ня тіл (останків), обладнання для фіксації інформації, якими оснащуються спеціаль-
ні групи;

3) порядок інструктажу членів спеціальних груп;
4) порядок фото- та відеофіксації вилучення тіл (останків);
5) порядок присвоєння унікального коду тілам (останкам).
6. Місцеві адміністрації організовують оперативне отримання інформації від ком-

петентних суб’єктів, інших юридичних та фізичних осіб про місцезнаходження тіл 
(останків), для чого при відповідних адміністраціях створюються кол-центри.

Компетентні суб’єкти оперативно інформують місцеві адміністрації через кол-
центри про місцезнаходження тіл (останків).

Місцеві адміністрації забезпечують оперативну передачу інформації, одержаної 
кол-центрами, до Національної поліції.

7. Після отримання та узагальнення повідомлень до кол-центрів працівники ДСНС 
перевіряють місцезнаходження тіл (останків) на наявність вибухонебезпечних пред-
метів, сучасних боєприпасів та підривних засобів і знешкоджують їх у разі виявлення.

Після перевірки та знешкодження вибухонебезпечних предметів, сучасних боє-
припасів та підривних засобів у разі їх виявлення в місці, де знайдені тіла (остан-
ки), працівники Національної поліції перевіряють тіла (останки) на наявність вибухо-
небезпечних предметів, сучасних боєприпасів та підривних засобів і знешкоджують.

Місцеві адміністрації організовують виїзд спеціальних груп для вилучення тіл 
(останків) не пізніше наступного дня після перевірки та знешкодження вибухонебез-
печних предметів, сучасних боєприпасів та підривних засобів у разі їх виявлення.

8. Місцеві адміністрації забезпечують спеціальні групи спорядженням та облад-
нанням відповідно до переліку, затвердженого МОЗ, а також спеціалізованими тран-
спортними засобами для вивезення тіл (останків). У разі відсутності спеціалізованих 
транспортних засобів використовуються наявні.

9. Місцеві адміністрації забезпечують інформування населення на офіційному 
веб-сайті адміністрацій та через засоби масової інформації про вилучення тіл (остан-
ків), зокрема про створені кол-центри та діяльність спеціальних груп.

10. Під час вилучення тіл (останків) місцеві адміністрації за можливості залуча-
ють представників засобів масової інформації з метою належного інформування сус-
пільства про наслідки збройної агресії проти України. У разі залучення представни-
ків засобів масової інформації місцеві адміністрації проводять з ними інструктаж що-
до забезпечення поваги до людської гідності та заходів безпеки під час вилучен-
ня тіл (останків).

11. Спеціальні групи здійснюють фотофіксацію та за можливості відеофіксацію 
вилучення тіл (останків).

12. Вилучення спеціальною групою тіл (останків) здійснюється з дотриманням та-
ких правил:

1) тіла (останки) вилучаються з дотриманням заходів безпеки, правил особис-
тої гігієни та з використанням спеціального захисного одягу, рукавичок та взуття;

2) тілам (останкам) присвоюється унікальний код у порядку, визначеному МОЗ;
3) здійснюється первинна ідентифікація тіл (останків) за наявними речами та до-

кументами, одностроєм тощо з метою встановлення можливої їх належності до ком-
батантів та некомбатантів держави-агресора;

4) акти за результатами вилучення тіл (останків), виявлених речей і документів 
осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною агресією проти України (додаток 1) 
складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відповідній місцевій ад-
міністрації, другий передається до органів Національної поліції. У разі одночасно-
го виявлення декількох тіл (останків) акт складається щодо кожного тіла (останків) 
окремо; до акта додаються матеріали фотофіксації та відеофіксації (у разі її здій-
снення);

5) тіла (останки) поміщаються в окремі спеціальні мішки (пакети, контейнери), на 
яких зазначаються дата, найменування спеціальної групи, унікальний код тіла (остан-
ків) та номер спеціального мішка (пакета, контейнера);

6) здійснюються огляди місцевості навколо виявлених тіл (останків) з метою ви-
явлення речей, документів та інших предметів, за допомогою яких можливо іденти-
фікувати загиблих (померлих) осіб, та з’ясування обставин їх смерті. Виявлені речі і 
документи згідно з описом (додаток 2) запаковуються в герметичний пакет (мішок, 
контейнер), якому присвоюється номер, ідентичний номеру спеціального мішка (па-

кета, контейнера), в який поміщене тіло (останки) загиблої (померлої) особи. Опис 
речей, документів та інших предметів складається у двох примірниках, один з яких 
зберігається у відповідній місцевій адміністрації, другий передається до органів На-
ціональної поліції.

13. За можливості тіла (останки), які за результатами первинної ідентифікації мо-
жуть належати до комбатантів та некомбатантів держави-агресора, вивозяться та 
зберігаються окремо від інших тіл (останків).

14. Після внесення інформації про тіла (останки) до Єдиного реєстру осіб, зни-
клих безвісти за особливих обставин, спеціальна група вивозить їх до установ судо-
во-медичних експертиз для відібрання зразків біологічного матеріалу тіл (останків), 
які направляються до державних спеціалізованих установ, до компетенції яких нале-
жить проведення молекулярно-генетичних експертиз (досліджень), з метою прове-
дення таких експертиз (досліджень).

15. Спеціальна група передає тіла (останки) з дотриманням таких правил:
1) про вивезення (транспортування) тіла (останків) з виявлених місць поховань 

і передачу їх представникам державних спеціалізованих установ керівник спеціаль-
ної групи в день вивезення (транспортування) повідомляє відповідним органам Наці-
ональної поліції та прокуратури, зокрема із зазначенням місця вилучення тіл (остан-
ків) і найменування та місцезнаходження державних спеціалізованих установ, до 
яких спеціалізованою групою вивезені (транспортовані) тіла (останки);

2) разом з тілом (останками) загиблої (померлої) особи представникам держав-
них спеціалізованих установ передаються герметичні пакети (мішки, контейнери) із 
знайденими речами, документами та іншими предметами, а також по одному при-
мірнику акта та опису;

3) складається акт про передачу тіл (останків) (додаток 3) у трьох примірниках, 
які підписують керівник спеціальної групи та представник державної спеціалізованої 
установи, один з яких зберігається у відповідній місцевій адміністрації, другий керів-
ник спеціальної групи передає до державної спеціалізованої установи, а третій — до 
Національної поліції.

16. Інформація про вилучені тіла (останки), виявлені речі та документи загиблих 
(померлих) осіб вноситься до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих 
обставин, в порядку, визначеному положенням, яке затверджується МВС.

17. Зберігання речей та документів загиблих (померлих) осіб забезпечують міс-
цеві адміністрації, крім речей та документів, що мають значення для кримінального 
провадження та були вилучені у порядку, передбаченому Кримінальним процесуаль-
ним кодексом України, а також військових трофеїв.

Військові трофеї зберігаються та використовуються в порядку, визначеному Мі-
ноборони, крім військових трофеїв, що мають значення для кримінального прова-
дження та були вилучені у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним 
кодексом України.

18. Державні спеціалізовані установи з підстав і в порядку, що визначені Кримі-
нальним процесуальним кодексом України, проводять за рахунок коштів державного 
бюджету, передбачених на здійснення цими установами покладених на них завдань, 
молекулярно-генетичні експертизи (дослідження) зразків біологічного матеріалу тіл 
(останків) з метою встановлення генетичних ознак людини.

Відомості про встановлені генетичні ознаки людини державні спеціалізовані уста-
нови надсилають МВС для внесення до центрального обліку генетичних ознак лю-
дини.

19. МВС забезпечує внесення до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за осо-
бливих обставин, відомостей про генетичні ознаки людини та інформації про їх помі-
щення до центрального обліку генетичних ознак людини.

20. Після встановлення генетичних ознак людини тіла (останки) зберігаються в 
пунктах збору та зберігання тіл (останків) не більше 12 місяців, крім випадків, коли 
таке зберігання неможливе.

Місцеві адміністрації визначають пункти збору та зберігання тіл (останків) на ба-
зі (за попереднім узгодженням) державних спеціалізованих установ. Місцеві адміні-
страції забезпечують такі пункти збору та зберігання тіл (останків) причепами-авто-
рефрижераторами та/або рефрижераторами на залізничній базі, охороною і обмеж-
ують доступ до них сторонніх осіб.

21. Під час воєнного стану в разі неможливості забезпечення доставлення тіл 
(останків) до пунктів збору та зберігання тіл (останків), а також після спливу строку, 
визначеного пунктом 20 цього Порядку, місцеві адміністрації здійснюють поховання 
таких тіл (останків) з фіксацією місця поховання та зазначенням унікальних кодів тіл 
(останків). Тіла (останки) можуть бути піддані кремації лише з нагальних потреб гігі-
єни з метою захисту населення від інфекційних хвороб у разі, коли це неможливо за-
безпечити в інший спосіб.

У разі настання обставин непереборної сили (розташування в районі проведення 
воєнних (бойових) дій, перебування в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) то-
що) за рішенням начальника (керівника, голови) місцевої адміністрації допускаєть-
ся поховання у братській могилі, при цьому за можливості тіла (останки), які за ре-
зультатами первинної ідентифікації можуть належати до комбатантів та некомбатан-
тів держави-агресора, ховаються в окрему братську могилу. Після завершення дії не-
переборних обставин місцева адміністрація забезпечує вилучення з братських могил 
тіл (останків) відповідно до цього Порядку.

22. Ідентифіковані тіла (останки) видаються з урахуванням положень Кримінально-
го процесуального кодексу України особі, визначеній частиною першою статті 11 Зако-
ну України «Про поховання та похоронну справу», або передаються відповідно до По-
рядку передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із зброй-
ною агресією проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  
від 17 червня 2022 р. № 698.

Додаток 1 
до Порядку забезпечення вилучення тіл 

(останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку  
із збройною агресією проти України

АКТ 
 за результатами вилучення тіл (останків),  

виявлення речей і документів осіб, загиблих (померлих)  
у зв’язку із збройною агресією проти України

місто (село) ___________________ «___» __________20___ року

Час складення з ___ год. ____ хв. до ____ год. ____ хв.
______________________________________________________________________

(посада, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника спеціальної групи)
______________________________________________________________________

за участю ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(посади, прізвища, власні імена, по батькові (за наявності) членів спеціальної групи)
склали цей акт за результатами вилучення тіл (останків), виявлення речей і доку-

ментів осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною агресією проти України
Акт складено ________________________________________________________

                           (метеорологічні умови — хмарність, опади, атмосферні явища,  
                             зокрема дощ, сніг, град)

______________________________________________________________________
час доби (день/ніч/ранок/вечір), освітлення (природне/штучне)

за температури повітря __________оС із застосуванням фотофіксації та відеофік-
сації (у разі її здійснення) _________________________________________________
______________________________________________________________________

УСТАНОВЛЕНО:
Місце виявлення тіла (останків) _________________________________________

______________________________________________________________________
(адреса (вулиця, номер будинку, квартири), прив’язка до місця події)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Поза і положення тіла (останків) на місці події 
______________________________________________________________________

(лежить на спині/животі/боці, сидить тощо)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Ложе трупа (ділянка підлоги або ґрунту під тілом (останками), їхнє покриття) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Одяг _______________________________________________________________
______________________________________________________________________

(взуття, перелік предметів одягу, стан одягу, наявність пошкоджень, забруднень тощо)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Опис трупних явищ (заповнюється лише за участю представника експертних (ме-
дичних) служб) _________________________________________________________
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______________________________________________________________________

(ступінь закляклості, трупні плями, гнилісне розкладання тощо)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Наявність на місці виявлення тіла (останків), тілі чи одязі слідів біологічного по-
ходження (кров, слина тощо), документів 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Тілесні ушкодження на тілі (останках) (вид, характер, локалізація) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Наявність видимих виділень з природних отворів тіла  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

До акта додаються матеріали фотофіксації і відеофіксації (у разі її здійснення) ті-
ла (останків) та місця його виявлення, речі та документи особи, загиблої (померлої) 
у зв’язку із збройною агресією проти України.

Заяви та зауваження осіб, присутніх під час складання акта 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Керівник спеціальної групи _______________________________________ 
(посада, підпис, прізвище, власне ім’я, по батькові  

(за наявності)

Члени спеціальної групи:
______________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)
______________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)
______________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)
______________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)
______________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)
______________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

Додаток 2 
до Порядку забезпечення вилучення тіл 

(останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку  
із збройною агресією проти України

ОПИС 
речей та документів, виявлених разом з тілом (останками) загиблої (померлої) 

особи, що запаковуються до спеціального мішка (пакета, контейнера) 
№ ____ від ____________ 20__ р.

Лицьовий бік
Місце виявлення речей та документів, які могли належати загиблій (померлій) 

особі, їх розташування на місцевості відносно тіла (останків):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Зворотний бік
Порядковий 

номер
Найменування 

предмета
Кількість  

(цифрами і словами)
Місце  

виявлення Примітки

Керівник спеціальної групи _____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

________________________
(посада особи, яка отримує предмети)

_____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

Додаток 3 
до Порядку забезпечення вилучення тіл 

(останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку  
із збройною агресією проти України

АКТ 
передачі тіл (останків) загиблих (померлих) осіб № ______ 

від ___ ______________ 20__ р.
______________________________________________________________________

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника спеціальної групи,  
який передає тіла (останки) загиблих (померлих) осіб)

______________________________________________________________________
(повне найменування державної спеціалізованої установи, що приймає 

тіла (останки) загиблих (померлих) осіб)

Номер спе-
ціального 

мішка (паке-
та, контей-

нера)

Унікаль-
ний код 

тіла 
(остан-

ків)

Прізвище, 
власне ім’я та  

по батькові 
(за наявності) 
загиблої (по-
мерлої) осо-

би (за наявнос-
ті таких відо-

мостей)

Обстави-
ни загибелі 

(смерті)

Дата, міс-
це, причи-

на загибелі 
(смерті)

Інформація що-
до опису речей, 

документів та ін-
ших предметів, 
які передають-

ся разом з тілом 
(останками) за-
гиблої (помер-

лої) особи

Керівник спеціальної групи _____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

__________________________________________
(посада представника державної спеціалізованої 

установи)

_____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 червня 2022 р. № 698

ПОРЯДОК 
передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих)  

у зв’язку із збройною агресією проти України
1. Цей Порядок визначає послідовність дій державних органів, особливості вза-

ємодії з міжнародними організаціями для забезпечення відповідно до норм міжна-
родного гуманітарного права передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих 
(померлих) у зв’язку із збройною агресією проти України.

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:
1) загиблі (померлі) вороги України — комбатанти та некомбатанти держави-

агресора, які померли (загинули) на території України, зокрема перебуваючи в по-
лоні, або після смерті (загибелі) опинились на території України;

2) загиблі (померлі) мирні (цивільні) особи — громадяни України, іноземці та 
особи без громадянства, які загинули (померли) у зв’язку із збройною агресією про-
ти України і які не належать до комбатантів і некомбатантів України та держави-
агресора;

3) загиблі (померлі) оборонці України — комбатанти та некомбатанти України, 
які померли (загинули) і тіла (останки) яких перебувають під владою держави-агре-
сора, її окупаційних сил та окупаційних адміністрацій;

4) загиблі (померлі) особи — особи, які загинули (померли) у зв’язку із зброй-
ною агресією проти України, до яких належать комбатанти та некомбатанти України 
та держави-агресора, мирні (цивільні) особи (громадяни України, іноземці та особи 
без громадянства, які не належать до комбатантів і некомбатантів України та дер-
жави-агресора);

5) комбатанти — особи, які входять до складу збройних сил держави (організо-
ваних збройних формувань, що перебувають під командуванням осіб, відповідаль-
них перед цією державою за дії своїх підлеглих) і які мають право брати участь у 
воєнних діях;

6) некомбатанти — особи, які входять до складу збройних сил держави (органі-
зованих збройних формувань, що перебувають під командуванням осіб, відповідаль-
них перед цією державою за дії своїх підлеглих) і які не воюють, зокрема медичний і 
духовний персонал, інтенданти, військові кореспонденти, юристи;

7) місцеві адміністрації — обласні державні (військові, військово-цивільні) адмі-
ністрації, Київська міська державна (військова, військово-цивільна) адміністрація;

8) Об’єднаний центр — Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення вій-
ськовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України, 
який функціонує при СБУ;

9) передача тіл (останків) — передача під владу іншої держави тіл (останків) за-
гиблих (померлих) ворогів України та загиблих (померлих) мирних (цивільних) осіб;

10) репатріація тіл (останків) — повернення під владу України тіл (останків) заги-
блих (померлих) оборонців України та загиблих (померлих) мирних (цивільних) осіб.

Термін «ідентифікація» вживається у цьому Порядку в значенні терміна «іденти-
фікація тіл (останків) померлих (загиблих) осіб», наведеного в Законі України «Про 
правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин».

Термін «невпізнані тіла (останки)» вживається у цьому Порядку в значенні термі-
на «невпізнані останки померлої особи»,  наведеного в Законі України «Про право-
вий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин».

Термін «державна спеціалізована установа» вживається у цьому Порядку в зна-
ченні, наведеному в Законі України «Про судову експертизу».

3. Вилучення та зберігання тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із 
збройною агресією проти України, здійснюється відповідно до Порядку забезпечен-
ня вилучення тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною агресі-
єю проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 черв-
ня 2022 р. № 698.

4. МЗС забезпечує організацію зовнішніх зв’язків з іноземними державами та 
міжнародними організаціями щодо передачі та репатріації тіл (останків) осіб, заги-
блих (померлих) у зв’язку із збройною агресією проти України.

5. Невпізнані тіла (останки) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною агре-
сією проти України, підлягають ідентифікації відповідно до Закону України «Про пра-
вовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин».

Репатріація тіл (останків) може здійснюватися щодо ідентифікованих та невпіз-
наних тіл (останків).

Не допускається передача невпізнаних тіл (останків).
6. Для ідентифікації держава, яка запитує про передачу тіл (останків), безпосеред-

ньо або за участю третіх держав, міжнародних організацій, громадських та релігій-
них об’єднань, благодійних організацій передає Уповноваженому з питань осіб, зни-
клих безвісти за особливих обставин, інформацію щодо генетичних ознак загиблих 
(померлих) осіб або генетичних ознак їх родичів за походженням для ідентифікації.

Цю інформацію можуть безпосередньо надати також родичі за походженням за-
гиблих (померлих) осіб або інші особи, визначені частиною першою статті 11 Закону 
України «Про поховання та похоронну справу».

Отриману інформацію Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особли-
вих обставин, передає МВС та державному підприємству, на яке покладені функції 
Національного інформаційного бюро.

7. МВС вносить отриману відповідно до пункту 5 цього Порядку інформацію до 
Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, і забезпечує помі-
щення та перевірку встановлених генетичних ознак людини за центральним обліком 
генетичних ознак людини.

8. Визначення належності невстановленого тіла (останків) конкретній особі піс-
ля репатріації здійснюється відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, 
зниклих безвісти за особливих обставин».

9. Державні органи вносять Уповноваженому з питань осіб, зниклих безвісти за 
особливих обставин, пропозиції щодо передачі та репатріації тіл (останків).

10. Пропозиції щодо списків для здійснення передачі та репатріації тіл (останків) 
можуть подаватися як в ініціативному порядку, так і на підставі домовленості між 
Україною та державою, до якої належали або під владою якої перебувають загиблі 
(померлі) особи.

11. Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, уза-
гальнює отримані пропозиції для формування списку тіл (останків) загиблих (помер-
лих) осіб для здійснення їх передачі та репатріації.

12. Узагальнені пропозиції щодо тіл (останків) загиблих (померлих) осіб, яких 
пропонується включити до списку для здійснення передачі, Уповноважений з пи-
тань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, в день узагальнення погоджує 
з Об’єднаним центром та надсилає до Офісу Генерального прокурора з метою 
з’ясування можливості їх передачі.

13. У разі коли Офіс Генерального прокурора протягом одного дня після отри-
мання узагальнених пропозицій повідомив про неможливість передачі тіла (остан-
ків) загиблої (померлої) особи у зв’язку із здійсненням кримінального провадження, 
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, може звер-
нутися до Офісу Генерального прокурора з пропозицією переглянути питання щодо 
можливості передачі тіла (останків) загиблого ворога України або зазначити причи-
ни її неможливості.

14. Тіла (останки) загиблих (померлих) осіб можуть бути включені до списку для 
здійснення їх передачі за наявності підтвердження від Офісу Генерального прокуро-
ра можливості передачі цих тіл (останків).

15. Тіло (останки) загиблої (померлої) особи, яка належала до громадянства Укра-
їни, може бути включено до списку для здійснення його передачі за наявності від-
повідного клопотання особи, визначеної частиною першою статті 11 Закону України 
«Про поховання та похоронну справу».

Клопотання складається в довільній формі та має містити інформацію, необхідну 
для встановлення його суб’єкта та предмета.

Таке клопотання особа, визначена частиною першою статті 11 Закону України 
«Про поховання та похоронну справу», подає державі (її окупаційним силам, окупа-
ційним адміністраціям), до якої належали загиблі (померлі) особи, або державі, якій 
мають бути передані тіла (останки), або безпосередньо Уповноваженому з питань 
осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

16. Затвердженню списку передує досягнення, зокрема за участю третіх держав, 
міжнародних організацій, громадських об’єднань, благодійних організацій та окре-
мих осіб, домовленості про передачу та репатріацію тіл (останків) між Україною 
та державою (її окупаційними силами, окупаційними адміністраціями), до якої на-
лежали або під владою якої перебувають загиблі (померлі) особи, або державою, 
якій мають бути передані тіла (останки) відповідно до клопотання, передбаченого  
пунктом 14 цього Порядку.

17. Віце-прем’єр-міністр України — Міністр з питань реінтеграції тимчасово оку-
пованих територій у взаємодії з Об’єднаним центром ухвалює рішення про затвер-
дження списку для здійснення передачі та репатріації тіл (останків).

18. Реалізацію рішення здійснює група з передачі та репатріації тіл (останків), 
формування та координацію діяльності якої забезпечує Об’єднаний центр. Група з 
передачі та репатріації тіл (останків) забезпечує передачу та репатріацію тіл (остан-
ків) відповідно до затвердженого списку.

19. Група з передачі та репатріації тіл (останків) отримує тіла (останки) загиблих 
(померлих) осіб на підставі рішення, передбаченого пунктом 16 цього Порядку.

20. Якщо група з передачі та репатріації тіл (останків) одержує тіла (останки) від 
підприємств, установ та організацій, які їх зберігають, складається акт передачі (до-
даток 1) у двох примірниках, які підписують представник групи з передачі та репатрі-
ації тіл (останків) та представник відповідного підприємства, установи чи організації.

Один примірник залишається у відповідного суб’єкта господарювання, другий 
примірник група з передачі та репатріації тіл (останків) після реалізації рішення пере-
дає Уповноваженому з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

21. Якщо рішення передбачає передачу тіл (останків), які вже поховані, їх ексгу-
мацію забезпечує місцева адміністрація, на території якої вони поховані, у строк, ви-
значений в рішенні про затвердження списку для здійснення передачі та репатріа-
ції тіл (останків).

22. Перевезення тіл (останків) з місць їх зберігання до місця їх передачі, а також 
перевезення репатрійованих тіл (останків) до державних спеціалізованих установ за-
безпечують Збройні Сили за сприяння місцевих адміністрацій. Місцеві адміністрації 
за можливості залучають для цього відповідні транспортні засоби.

23. Під час переміщення тіл (останків) через митний кордон України особа, яка пе-
реміщує (супроводжує) тіло (останки), пред’являє митному органу рішення, перед-
бачене пунктом 16 цього Порядку, та документи, визначені статтею 22 Закону Украї-
ни «Про поховання та похоронну справу».

24. Передача тіл (останків) здійснюється відповідно до досягнутої домовленості:
1) безпосередньо представникам держави, до якої належали померлі;
2) державі чи міжнародній організації, які діють як посередники;
3) державі за клопотанням особи, визначеної частиною першою  

статті 11 Закону України «Про поховання та похоронну справу».
25. Збройні Сили сприяють діяльності групи з передачі та репатріації тіл (остан-

ків) шляхом:
1) проведення інструктажу членів групи з передачі та репатріації тіл (останків) що-

до заходів безпеки під час передачі та репатріації тіл (останків);
2) надання на час здійснення заходів із передачі та репатріації тіл (останків) необ-

хідних матеріально-технічних засобів;
3) забезпечення автомобільним транспортом, зокрема спеціальним (за необхід-

ності);
4) супроводження та забезпечення прикриття і захисту групи з передачі та репа-

тріації тіл (останків) під час передачі та репатріації тіл (останків);
5) забезпечення режиму припинення вогню з боку Збройних Сил (за умови забез-

печення режиму припинення вогню з боку держави-агресора) під час пересування та 
передачі тіл (останків) групою з передачі та репатріації тіл (останків) у районі воєн-
них (бойових) дій;

6) перевірки репатрійованих тіл (останків), транспортних засобів, якими вони пе-
ревозилися, інших місць їх знаходження на наявність вибухонебезпечних предметів.

26. Якщо рішення передбачає одночасну передачу та репатріацію тіл (останків), 
такі дії мають відбуватися одночасно, але не обов’язково в одному місці. Уповнова-
жений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, може визначити інший 
механізм його реалізації, ніж передбачений цим Порядком.

27. У разі одночасної передачі та репатріації тіл (останків) додаткову верифікацію 
їх передачі та репатріації може забезпечувати третя держава або міжнародна органі-
зація відповідно до досягнутої домовленості.

28. Передача, репатріація, вилучення, ексгумація, зберігання та перевезення тіл 
(останків) осіб, загиблих у зв’язку із збройною агресією проти України, здійснюються 
з повагою до людської гідності загиблих (померлих) осіб, дотриманням заходів без-
пеки та правил особистої гігієни.

29. Під час передачі та репатріації тіл (останків) можуть передаватися і бути отри-
мані також документи та інші предмети, які належали загиблим (померлим) особам.

30. У разі одержання під час репатріації тіл (останків) документів та інших предме-
тів, які належали загиблим (померлим) особам, їх перевозять разом із тілами (остан-
ками) в окремих герметичних пакетах таким чином, щоб унеможливити їх перемі-
шування.

31. Перевезення репатрійованих загиблих (померлих) оборонців України, заги-
блих (померлих) мирних (цивільних) осіб здійснюється до державних спеціалізова-
них установ, які мають у своєму розпорядженні відповідні приміщення для збері-
гання тіл (останків). У разі необхідності ідентифікації перевезення здійснюється до 
установ судово-медичних експертиз для відібрання зразків біологічного матеріалу 
тіл (останків), які направляються до державних спеціалізованих установ, до компе-
тенції яких належить проведення молекулярно-генетичних експертиз (досліджень), з 
метою проведення таких експертиз (досліджень).

32. Під час поміщення репатрійованих загиблих (померлих) оборонців України, 
загиблих (померлих) мирних (цивільних) осіб до державних спеціалізованих установ 
складається акт передачі (додаток 2) у двох примірниках, які підписують представник 
групи з передачі та репатріації тіл (останків) і представник державної спеціалізованої 
установи, до якої доставлено тіла (останки) загиблих (померлих) осіб.

33. За результатами реалізації рішення керівник групи з передачі та репатріації тіл 
(останків) протягом одного дня подає Уповноваженому з питань осіб, зниклих безві-
сти за особливих обставин, перелік переданих та репатрійованих тіл (останків) осіб, 
загиблих (померлих) у зв’язку із збройною агресією проти України.

34. Інформацію про репатріацію ідентифікованого тіла (останків) насамперед по-
відомляють близьким особам людини, чиє тіло (останки) було репатрійовано. Інфор-
мування протягом дня після репатріації тіл (останків) у будь-який спосіб здійснює 
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Додаток 1 
до Порядку передачі та репатріації тіл (останків) 
осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною 

агресією проти України

АКТ 
передачі тіл (останків) померлих (загиблих) осіб № ______ 

від ___ ______________ 20__ р.

______________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи чи організації, що передає тіла (останки) померлих 

(загиблих) осіб)
______________________________________________________________________

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) представника групи з передачі  
та репатріації тіл (останків), який передає тіла (останки) померлих (загиблих) осіб, що приймає  

тіла (останки) померлих (загиблих) осіб)

Номер спе-
ціального 

мішка  
(пакета, 

контейне-
ра)

Уні-
кальний 
код ті-

ла (остан-
ків)

Прізвище, влас-
не ім’я та по 

батькові (за на-
явності) помер-
лої (загиблої) 

особи (за наяв-
ності таких відо-

мостей)

Обставини 
смерті  

(загибелі)

Дата, міс-
це, причина 

смерті

Інформація щодо 
опису речей, до-

кументів та інших 
предметів, які пе-
редаються разом 
з тілом (останка-
ми) померлої (за-

гиблої) особи

Представник групи з передачі 
та репатріації тіл (останків)

__________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

______________________________________
(посада представника підприємства,  

установи чи організації)

__________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

Додаток 2 
до Порядку передачі та репатріації тіл (останків) 
осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною 

агресією проти України

АКТ 
передачі тіл (останків) померлих (загиблих) осіб № ______ 

від ___ ______________ 20__ р.

______________________________________________________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) представника групи з передачі  

та репатріації тіл (останків), який передає тіла (останки) померлих (загиблих) осіб)
______________________________________________________________________

(повне найменування державної спеціалізованої установи, що приймає тіла (останки)  
померлих (загиблих) осіб)

Номер 
спеціаль-
ного міш-
ка (паке-
та, кон-

тейнера)

Унікальний 
код тіла 

(останків)

Прізвище, власне 
ім’я та по бать-

кові (за наявнос-
ті) померлої (за-
гиблої) особи (за 
наявності таких 

відомостей)

Обставини 
смерті  

(загибелі)

Дата, міс-
це, причина 

смерті

Інформація що-
до опису речей, 

документів та ін-
ших предметів, 
які передають-
ся разом з ті-

лом (останками) 
померлої (заги-

блої) особи

Представник групи з передачі  
та репатріації тіл (останків)

__________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

________________________________
(посада представника державної  

спеціалізованої установи)

__________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 червня 2022 р. № 698

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку тримання військовополонених

1. Пункт 80 доповнити абзацами такого змісту:
«Померлий військовополонений за рішенням адміністрації табору може бути похо-

ваний або його тіло (останки) може бути передане на зберігання відповідно до Поряд-
ку забезпечення вилучення тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із зброй-
ною агресією проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  
від 17 червня 2022 р. № 698.

Тіло (останки) померлого військовополоненого може бути передане державі, до 
якої належав померлий військовополонений, відповідно до Порядку передачі та ре-
патріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною агресією про-
ти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня  
2022 р. № 698.».

2. Пункт 81 доповнити абзацами такого змісту:
«Військовополонені мають бути поховані гідно та за можливостіза обрядами ре-

лігії, до якої вони належали.
Тіла можуть бути піддані кремації лише з нагальних потреб гігієни, з огляду на ре-

лігію померлого або згідно з висловленим бажанням померлого стосовно цього. У 
випадку кремації цей факт зазначається у повідомленні про смерть разом з пояснен-
ням мотивів. Після кремації урна з прахом військовополоненого розміщується в ко-
лумбарній ніші. Не допускається розвіювання праху військовополоненого.

У разі настання непереборних обставин допускається поховання у братській мо-
гилі.

Після завершення дії непереборних обставин забезпечується вилучення тіл 
(останків) з братських могил відповідно до Порядку забезпечення вилучення тіл 
(останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною агресією проти України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2022 р. № 698.».

3. Доповнити Порядок пунктом 101 такого змісту:
«101. Організація поховання, репатріація, госпіталізація в нейтральні країни та 

звільнення військовополонених, які перебувають в дільницях для тримання військо-
вополонених, здійснюються у порядку, визначеному розділом XIIІ цього Порядку.».
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 17 червня 2022 р. № 699 

Київ

Про внесення змін до Положення  
про покладення спеціальних обов’язків  

на суб’єктів ринку природного  
газу для забезпечення загальносуспільних 
інтересів у процесі функціонування ринку 

природного газу
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціо-
нування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 6 березня 2022 р. № 222 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1297), 
— із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 р. 
№ 489, зміни, що додаються.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 червня 2022 р. № 699

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів 

ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів  
у процесі функціонування ринку природного газу

1. Абзаци перший і другий пункту 6 викласти в такій редакції:
«6. З 1 червня 2022 р. та протягом дії воєнного стану, а також протягом шести мі-

сяців після його припинення або скасування ТОВ «Газопостачальна компанія «На-
фтогаз України» реалізує природний газ операторам газорозподільних систем у роз-
мірі нормативних, понаднормованих втрат та виробничо-технологічних витрат, втрат, 
зумовлених воєнними діями та понесених у зв’язку із запобіганням/врегулюванням 
гуманітарних кризових ситуацій, на підставі договору купівлі-продажу природного 
газу за цінами та на умовах згідно з додатком 2.

Втрати, зумовлені воєнними діями та понесені у зв’язку із запобіганням/врегулю-
ванням гуманітарних кризових ситуацій, розраховуються на підставі методики ви-
значення вартості втрат (витоку) природного газу у разі пошкодження газопроводів 
та газорозподільних станцій, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації, розробленої Міненерго на виконання постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 20 березня 2022 р. № 326 «Про затвердження Порядку визначення шкоди та 
збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації» (Офіцій-
ний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1413).».

2. Додаток 2 до Положення викласти в такій редакції:
«Додаток 2  

до Положення 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 17 червня 2022 р. № 699)

ЦІНИ ТА УМОВИ 
реалізації природного газу операторам газорозподільних систем у розмірі 

нормативних, понаднормованих втрат та виробничо-технологічних витрат, втрат, 
зумовлених воєнними діями, ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»  

у рамках виконання спеціального обов’язку
1. Реалізація природного газу в період з 1 червня 2022 р. та протягом дії воєнного 

стану, а також протягом шести місяців після його припинення або скасування здій-
снюється у разі, коли оператор газорозподільної системи:

1.1. Приєднується до договору про утворення балансуючої групи, де стороною, від-
повідальною за добовий небаланс групи, є ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз 
України», за типовою формою, розробленою та затвердженою ТОВ «Газопостачальна 
компанія «Нафтогаз України», на таких умовах:

1.1.1. Сторона, відповідальна за добовий небаланс групи, має право виключити 
учасника балансуючої групи з балансуючої групи, у тому числі, але не виключно з та-
ких підстав:

- невиконання умов договору купівлі-продажу природного газу, що підписується 
відповідно до пункту 1.2 цього додатка;

- невиконання умов, передбачених пунктом 1.3 цього додатка;  
- якщо в місячний строк з дня затвердження Міненерго методики визначення вар-

тості втрат (витоку) природного газу у разі пошкодження газопроводів та газорозпо-
дільних станцій, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, роз-
робленої на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 берез-
ня 2022 р. № 326 «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завда-
них Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2022 р., № 26, ст. 1413), оператор газорозподільної системи не надасть підтвер-
дження обсягів виробничо-технологічних витрат, втрат, зумовлених воєнними діями та 
понесених у зв’язку із запобіганням/ врегулюванням гуманітарних кризових ситуацій; 

1.2. Підписує договір купівлі-продажу природного газу за формою, розробленою 
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», на таких умовах:

1.2.1. Станом на дату підписання договору купівлі-продажу природного газу має 
підписаний та чинний договір про договірне списання з поточних рахунків такого опе-
ратора газорозподільної системи строком дії до повного виконання ним зобов’язань за 
договором купівлі-продажу природного газу, укладеним з ТОВ «Газопостачальна ком-
панія «Нафтогаз України» у період з 1 березня 2022 р. по 30 квітня 2022 року. Поло-
ження цього підпункту не застосовується у разі відсутності станом на дату підписання 
договору купівлі-продажу природного газу заборгованості оператора газорозподіль-
ної системи перед ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» за договором 
купівлі-продажу природного газу, укладеним з ним у період з 1 березня 2022 р. по 30 
квітня 2022 р.;

1.2.2. До 30 червня 2022 р. надає одне з таких видів забезпечення виконання своїх 
платіжних зобов’язань за договором купівлі-продажу природного газу:

1) банківську гарантію на суму грошових зобов’язань, які для зазначених цілей роз-
раховуються виходячи із середньомісячного обсягу втрат та виробничо-технологічних 
витрат природного газу оператора газорозподільної системи протягом 2021 року за ці-
ною 7420 гривень з урахуванням податку на додану вартість за 1000 куб. метрів га-
зу; або

2) здійснює повну оплату вартості обсягу І (фіксований) за червень 2022 р. відпо-
відно до умов підписаного договору купівлі-продажу природного газу, а також щоміся-
ця до 25 числа місяця, що передує місяцю передачі, здійснює у повному розмірі попе-
редню оплату вартості обсягу І (фіксований) за кожен наступний місяць відповідно до 
умов підписаного договору купівлі-продажу природного газу; або

3) підписує договір про договірне списання з власних поточних банківських рахун-
ків строком дії до повного виконання зобов’язань такого оператора газорозподільної 
системи за договорами, укладеними відповідно до пунктів 1.1 і 1.2 цього додатка, яким 
повинно бути передбачено, що в разі одночасного надходження до банку кількох доку-
ментів, на підставі яких здійснюється списання грошових коштів, банк списує кошти з 
рахунка оператора газорозподільної системи в такій черговості:

у першу чергу — списуються грошові кошти для розрахунків щодо виплати вихідної 
допомоги та оплати праці особам, які працюють за трудовим договором (контрактом);

у другу чергу — списуються грошові кошти за розрахунковими документами, що 
передбачають платежі до бюджету та інші обов’язкові відрахування, передбачені зако-
нодавством, у зв’язку із оплатою праці;

у третю чергу — списуються грошові кошти для виконання грошових зобов’язань 
оператора газорозподільної системи перед ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз 
України» за договором купівлі-продажу природного газу в розмірі, що повинен дорів-
нювати відсотку складової нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат у та-
рифі на розподіл, затвердженому НКРЕКП.

Відсоток списання коштів згідно з абзацом четвертим цього підпункту може бути 
переглянутий у виключних випадках, зумовлених воєнними діями в областях, де опе-
ратор газорозподільних систем провадить ліцензійну діяльність, за заявою оператора 
газорозподільної системи за погодженням із НКРЕКП.

Під час підписання договору про договірне списання сторони зобов’язані викорис-
товувати накладення електронного цифрового підпису (ЕЦП)/кваліфікованого елек-
тронного підпису (КЕП), відбитки підписів електронної печатки (за наявності), сервіси 
для обміну електронними документами, при цьому електронні копії документів та елек-
тронне листування прирівнюється до оригіналів документів (повідомлень).

У разі неналежного виконання цього обов’язку продаж природного газу такому опе-
ратору газорозподільної системи за договором купівлі-продажу починаючи з 1 червня 
2022 р. не здійснюється, а такий оператор газорозподільної системи (учасник балансу-
ючої групи) не включається до балансуючої групи з 1 червня 2022 року.

У разі належного виконання умов, встановлених підпунктом 1.2.2 пункту 1.2 цього 
додатка, договір купівлі-продажу природного газу з таким оператором газорозподіль-
ної системи починає свою дію з 1 червня 2022 року.

У разі невиконання умов, встановлених підпунктом 1.2.2 пункту 1.2 цього додатку, 
постачання природного газу не здійснюється, а такий оператор газорозподільної сис-
теми (учасник балансуючої групи) не включається до балансуючої групи;

1.2.3. ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжує здійснен-
ня продажу природного газу за договором купівлі-продажу природного газу за умо-
ви, якщо станом на 31 липня 2022 р. оператор газорозподільної системи не має про-
строченої заборгованості перед ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» 
та/або іншими підприємствами Групи Нафтогаз у розумінні Статуту акціонерного това-
риства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1044 «Питання акціонерного 
товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (Офіційний вісник 
України, 2017 р., № 4, ст. 115; 2019 р., № 27, ст. 949; 2020 р., № 89, ст. 2850), крім забор-
гованості, яка відповідно до законодавства підлягає врегулюванню, та заборгованості, 
що визначена (підтверджена) згідно з методикою визначення вартості втрат (витоку) 
природного газу у разі пошкодження газопроводів та газорозподільних станцій, завда-
них Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, розробленої Міненерго на 
виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326 
«Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації».

У разі неналежного виконання згаданої умови продаж природного газу такому опе-
ратору газорозподільної системи за договором купівлі-продажу починаючи з 3 серпня 
2022 р. не здійснюється, а такий оператор газорозподільної системи (учасник балансу-
ючої групи) виключається з балансуючої групи з 3 серпня 2022 р.;

1.2.4. Обсяг (об’єм) природного газу, що передається за договором, складається із:
- обсягу нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат, погоджених 

НКРЕКП на період з 1 червня 2022 р. та протягом дії воєнного стану, а також протягом 
шести місяців після його припинення або скасування (обсяг I — фіксований);

- обсягу втрат, зумовлених воєнними діями та понесених у зв’язку із запобіганням/
врегулюванням гуманітарних кризових ситуацій, що розраховуються відповідно до ме-
тодики визначення вартості втрат (витоку) природного газу у разі пошкодження газо-
проводів та газорозподільних станцій, завданих Україні внаслідок збройної агресії Ро-
сійської Федерації, розробленої Міненерго на виконання пункту 2 постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326 «Про затвердження Порядку визна-
чення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Феде-
рації» (обсяг II);

- обсягу понаднормованих втрат та виробничо-технологічних витрат на період з 1 
червня 2022 р. та протягом дії воєнного стану, а також протягом шести місяців після 
його припинення або скасування, за винятком обсягів І і II (обсяг III);

1.2.5. Ціна газу для обсягу I (фіксований) становить 7420 гривень з урахуванням по-
датку на додану вартість за 1000 куб. метрів газу;

1.2.6. Ціна газу для обсягу II становить 0,01 гривні з урахуванням податку на додану 
вартість за 1000 куб. метрів газу;

1.2.7. Ціна газу для обсягу III розраховується за такою формулою:
Ціна = [(SK VTP + SK Exit fee) * X-RateEUR*10,6 + UA Entry fee * Daily booking coefficient 

* X-RateUSD] + податок на додану вартість,
де SK VTP — середньоарифметичне значення між «Bid» та «Offer» для котируван-

ня Day-ahead згідно з даними, опублікованими у джерелі котирувань ICIS European Spot 
Gas Markets під заголовком «Slovakia Price Assessment» на дату, що передує дню ви-
значення ціни в євро/МВт·год;

SK Exit fee  — плата за вихід із Словаччини, розрахована за допомогою тарифно-
го калькулятора за посиланням https://tis.eustream.sk/ TisWeb/#/?nav=oa.calw&lng=EN 
із розрахунку на 10 000 МВт·год денної потужності під час бронювання потужності на 
добу для кожного розрахункового місяця в точці «Budіnce» в євро/МВт·год;

UA Entry fee — тариф на послуги транспортування природного газу для входу в га-
зотранспортну систему України на міждержавному з’єднанні для точки входу «Будін-
це» на рівні 4,45 долара США за 1000 куб. метрів на добу без податку на додану вар-
тість;

Daily booking coefficient — коефіцієнт, який застосовується до тарифів на послуги із 
транспортування природного газу для точок входу в газотранспортну систему на між-
державних з’єднаннях на регуляторний період 2020—2024 років під час замовлення 
потужності на добу наперед на рівні 1,45;

X-RateEUR — офіційний курс гривні до євро, актуальний на дату розрахунку ціни, 
опублікований на офіційному веб-сайті Національного банку, у гривнях за 1 євро;

X-RateUSD — офіційний курс гривні до долара США, актуальний на дату розрахун-
ку ціни, опублікований на офіційному веб-сайті Національного банку, у гривнях за 1 
долар США;

податок на додану вартість — 20 відсотків * [(SK VTP+ SK Exit fee) * X-RateEUR*10,6 
+ UA Entry fee * Daily booking coefficient * X-RateUSD];

1.3. Оператори газорозподільних систем здійснюють розрахунок за придбані обсяги 
природного газу в розрахунковому періоді не пізніше ніж через 30 (тридцять) днів піс-
ля закінчення розрахункового періоду;

1.4. У разі коли відповідно до пункту 1.2 договір купівлі-продажу природного газу 
не був укладений або ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» було при-
пинено продаж газу згідно з договором, вважається, що в такого оператора газо-
розподільної системи відсутній постачальник із спеціальними обов’язками, на яко-
го Кабінетом Міністрів України в установленому порядку покладені обов’язки поста-
чати природний газ.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 червня 2022 р. № 489-р 
Київ

Про затвердження складу наглядової ради  
Національного президентського оркестру
На часткову зміну розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2003 р. 

№ 342 — із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 
серпня 2013 р. № 600, затвердити склад наглядової ради Національного президент-
ського оркестру, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 17 червня 2022 р. № 489-р

СКЛАД 
наглядової ради Національного президентського оркестру 

КУЦЕВАЛОВ Валерій Віталійович — головний режисер Національного заслужено-
го академічного українського народного хору України імені Г. Г. Верьовки, народний 
артист України, голова наглядової ради (за згодою)

БІЛАШ Павло Миколайович — генеральний директор Директорату з питань вну-
трішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України, заступник голови на-
глядової ради (за згодою)

БЕВЗЮК Петро Пилипович — головний спеціаліст департаменту соціального та 
гуманітарного забезпечення Міноборони, секретар наглядової ради

ГОРНОСТАЙ Олександр Васильович — генеральний директор Державної органі-
зації «Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України», заслу-
жений діяч мистецтв України (за згодою) 

ЗЛОТНИК Олександр Йосипович — ректор Київської муніципальної академії музи-
ки ім. Р. М. Глієра, народний артист України (за згодою)

КАЧАНОВ Петро Федорович — директор — художній керівник комунального за-
кладу «Театрально-видовищний заклад культури «Київський муніципальний акаде-
мічний театр опери і балету для дітей та юнацтва», заслужений працівник культу-
ри України (за згодою) 

ПОКОТИЛО  Олексій Іванович — керівник Департаменту з питань національної 
безпеки та оборони Офісу Президента України (за згодою)

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 червня 2022 р. № 491-р 
Київ

Про виділення коштів з резервного фонду 
державного бюджету з метою покриття 

витрат за березень 2022 року  
закладів, підприємств, установ  

та організацій державної і комунальної 
форми власності

1. З метою покриття витрат за березень 2022 року закладів, підприємств, установ 
та організацій державної і комунальної форми власності, у приміщеннях (будівлях) 

яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися тимчасово пере-
міщені особи, виділити 243 460 593 гривень, у тому числі:

центральним органам виконавчої влади — 9 718 149 гривень для надання компен-
сації закладам, підприємствам, установам та організаціям державної форми влас-
ності, які належать до сфери їх управління, за розподілом згідно з додатком 1;

Міністерству розвитку громад та територій — 233 742 444 гривень для надан-
ня додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для надання ком-
пенсації закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної фор-
ми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної 
власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад, 
за розподілом згідно з додатком 2.

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

2. Центральним органам виконавчої влади подати до 30 грудня 2022 р. Міністер-
ству фінансів, Міністерству економіки та Державній казначейській службі звіт про 
використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 1 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 17 червня 2022 р. № 491-р

РОЗПОДІЛ 
коштів, що виділяються з резервного фонду державного  

бюджету центральним органам виконавчої влади

Найменування Обсяг коштів, гривень
Міністерство енергетики 1 462 616
Міністерство освіти і науки 4 746 747
Міністерство охорони здоров’я 2 737 124
Міністерство молоді та спорту 155 756
Міністерство соціальної політики 615 906
________ 
Усього 9 718 149

Додаток 2 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 17 червня 2022 р. № 491-р

РОЗПОДІЛ 
додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для надання 

компенсації закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної 
форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам 
спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні  

обласних рад, між обласними бюджетами

Код обласного 
бюджету Назва обласного бюджету Обсяг коштів,  

гривень
02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 17 849 913
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 2 228 813
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 4 079 886
05100000000 Обласний бюджет Донецької області 1 487 643
06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 5 635 973
07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 18 839 712
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 8 192 191
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 20 233 002
10100000000 Обласний бюджет Київської області 2 902 555
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 16 356 924
13100000000 Обласний бюджет Львівської області 66 929 244
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 1 019 704
15100000000 Обласний бюджет Одеської області 1 039 457
16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 6 192 426
17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 2 312 325
18100000000 Обласний бюджет Сумської області 68 764
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 10 605 644
20100000000 Обласний бюджет Харківської області 13 606 420
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 12 536 118
23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 8 430 480
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 10 426 758
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 2 768492

_______ 
Усього 233 742 444

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 червня 2022 р. № 492-р 
Київ

Про внесення змін до розпорядження  
Кабінету Міністрів України  

від 31 травня 2022 р. № 433
Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 р. № 433 

«Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації на-
слідків бойових дій в м. Києві» зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 17 червня 2022 р. № 492-р

ЗМІНИ,  
що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 31 травня 2022 р. № 433

1. В абзаці першому пункту 1 слова «Київській міській державній адміністрації 
(для Київської міської військової адміністрації)» замінити словами «Міністерству 
розвитку громад та територій для Київської міської державної адміністрації (Київ-
ської міської військової адміністрації)».

2. У пункті 2:
1) в абзаці першому слова «Київській міській військовій адміністрації» замінити 

словами «Київській міській державній адміністрації (Київській міській військовій ад-
міністрації)»;

2) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
«забезпечити формування переліків пошкоджених об’єктів, що потребують пер-

шочергового відновлення;».
У зв’язку з цим абзаци другий — шостий вважати відповідно абзацами третім — 

сьомим;
абзац сьомий викласти в такій редакції:
«подавати щомісяця до 15 числа Міністерству розвитку громад та територій ін-

формацію про обсяги перерахування бюджетних коштів та касові видатки в розрі-
зі об’єктів.».

3. Доповнити розпорядження пунктом 21 такого змісту:
«21. Міністерству розвитку громад та територій подати до 30 грудня 2022 р. Мініс-

терству фінансів, Міністерству економіки, Державній казначейській службі звіт про 
використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.».

4. У пункті 3 слово «четвертим» замінити словом «п’ятим».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 червня 2022 р. № 493-р 
Київ

Про погодження тимчасового покладення  
виконання обов’язків директора державного 

 підприємства «Бердянський морський  
торговельний порт» на Таранова М. М.

Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури щодо тимчасового по-
кладення виконання обов’язків директора державного підприємства «Бердянський 
морський торговельний порт» на першого заступника директора зазначеного підпри-
ємства Таранова Миколу Михайловича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ДОКУМЕНТИ

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

місто Кропивницький 17 червня 2022 року 

Дудник Людмила Борисівна, 15.05.1967р.н., гро-
мадянка України, на підставі ст. ст. 111, 133, 135, 
278 КПК України, Вам у кримінальному провадженні  
№ 42022132590000029 від 31.05.2022 повідомляєть-
ся про підозру у добровільному зайнятті громадяни-
ном України посади, пов’язаної з виконанням органі-
заційно-розпорядчих або адміністративно-господар-
ських функцій, у незаконних органах влади, створе-
них на тимчасово окупованій території, у тому числі 
в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обви-
нуваченого визначені зокрема ст. 42 КПК України, 
ст.ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конституції України.

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викли-
кається громадянка України Дудник Людмила Бори-
сівна, 15.05.1967 р.н., о 10 годині 00 хвилин, 27, 28, 
29 червня 2022 до Луганської обласної прокуратури 
за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивниць-
кий, вул. Соборна, 5-а,у кримінальному проваджен-
ні №42022132590000029 від 31.05.2022, для допиту у 
якості підозрюваної, а також проведення інших слід-
чих та процесуальних дій у зазначеному криміналь-
ному провадженні. Поважні причини та наслідки не-
прибуття особи на виклик вказані у ст.ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України.

Повідомлення про ухвалення слідчим 
суддею рішення про здійснення спеціального 

досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськра-

йонного суду Дніпропетровської області від 02.06.2022 
(справа № 183/1897/22, провадження №1-кс/183/549/22) 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування стосовно підозрюваного Латки Вади-
ма Івановича, 06.09.1990 року народження, у криміналь-
ному провадженні №62022050020000174 від 18.04.2022 
року, за ознаками ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України викли-

кається підозрюваний Латка Вадим Іванович, 06.09.1990 
року народження, 25.06.2022 о 10:00, 26.06.2022 о 10:00, 
27.06.2022 о 10:00 до слідчого Другого слідчого відділу 
(з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіально-
го управління Державного бюро розслідувань, розташо-
ваного у місті Краматорську Король Альони Юріївни за 
адресою: вул. Старокозацька, буд. 52, м. Дніпро, Дніпро-
петровська область, для участі у допиті як підозрювано-
го у кримінальному провадженні №62022050020000174 
від 18.04.2022 року, за ознаками ч. 2 ст. 111, ч. 7  
ст. 111-1 КК України, а також проведенні інших слідчих 
та процесуальних дій, вручення повідомлення про завер-
шення досудового розслідування, надання доступу до 
матеріалів досудового розслідування, вручення обвину-
вального акта та реєстру матеріалів досудового розслі-
дування.  

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття 
вказані в ст. ст. 138, 139 КПК України.

Громадянин України Міняйлов Сергій Анатолійо-
вич, 06.05.1982 р.н., на підставі ст. ст. 111, 133, 135, 
278 КПК України, Вам у кримінальному провадженні 
№42022132590000019 від 11.04.2022 повідомляєть-
ся про підозру у добровільному зайнятті громадяни-
ном України посади, пов’язаної з виконанням органі-
заційно-розпорядчих або адміністративно-господар-
ських функцій, у незаконних органах влади, створе-
них на тимчасово окупованій території, у тому числі 
в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. 

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обви-
нуваченого визначені зокрема ст. 42 КПК України,  
ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конституції України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України ви-
кликається громадянин України Міняйлов Сергій 
Анатолійович, 05.05.1982 р.н., о 10 годині 00 хви-
лин 27, 28 та 29 червня 2022 року до Луганської об-
ласної прокуратури за адресою: Кіровоградська об-
ласть, м. Кропивницький, вул. Соборна, 5-а, у кри-
мінальному провадженні №42022132590000019 від 
11.04.2022, для допиту у якості підозрюваної, а та-
кож проведення інших слідчих та процесуальних дій 
у зазначеному кримінальному провадженні. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття особи на виклик 
вказані у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Барвінський Микола Олек-

сандрович, 29.11.1980 р.н., у відповідності до ви-

мог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомля-

ється про підозру у кримінальному провадженні за  

№ 42022100000000163 від 29.04.2022, у вчинен-

ні кримінального правопорушення, передбаченого  

ст. 111-2 Кримінального кодексу України, тобто у по-

собництві державі-агресору.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Барвінський Микола Олек-

сандрович, 29.11.1980 р.н., відповідно до вимог 

ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 24, 27 та 29 

червня 2022 року о 10:00 год. до слідчого управ-

ління Головного управління Національної поліції у  

м. Києві (м. Київ, вул. Володимирська, 15, каб.  

№ 444) тел. роб. (044)-271-97-01 для проведення 

слідчих та процесуальних дій у кримінальному про-

вадженні № 42022100000000163 від 29.04.2022 у 

якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки 

неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 

139 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий слідчого управління Головного  

управління Національної поліції у м. Києві

Майор поліції Леонід Охремчук

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває кло-

потання детектива Національного бюро Першого відділу детек-
тивів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детек-
тивів Національного антикорупційного бюро України Крютчен-
ка Віталія Олександровича, погоджене прокурором п’ятого від-
ділу Управління процесуального керівництва, підтримання дер-
жавного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізо-
ваної антикорупційної прокуратури Офісу Генерального проку-
рора Сидоренком Вадимом Анатолійовичем, про встановлен-
ня стороні захисту строку ознайомлення з матеріалами досу-
дового розслідування в рамках кримінального провадження  
№ 42016000000003393 від 16.11.2016.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міс-
та Києва від 07.03.2018 постановлено здійснювати  спеціаль-
не досудове розслідування відносно підозрюваного в даному 
кримінальному провадженні — Курченка Сергія Віталійовича, 
21.09.1985 р.н. 

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупційний суд  у 
порядку ст. 297-5 КПК України викликає в судове засідання  на 
14 год. 00 хв. 27 червня 2022 року підозрюваного Курченка Сер-
гія Віталійовича, 21.09.1985 р.н., для розгляду вищезазначено-
го клопотання (судове засідання відбудеться  в приміщенні Ви-
щого  антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хреща-
тик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масо-
вої інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підо-
зрюваний вважається належним чином ознайомленим з її зміс-
том.               

Слідчий суддя Володимир ВОРОНЬКО

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового 

розслідування

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України 
викликається громадянка України Куліш Ган-
на Олександрівна, 13.04.1984 р.н., на 10 годи-
ну 00 хвилин 27, 28 та 29 червня 2022 за міс-
цезнаходженням Щастинської окружної проку-
ратури Луганської області за адресою: Кірово-
градська область, м. Кропивницький, вул. Дар-
віна, 34, кабінет №4, для вручення письмово-
го повідомлення про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 Кримінального кодексу України у кри-
мінальному провадженні №42022132600000054 
від 15.04.2022, допиту у якості підозрюваної, а 
також проведення інших слідчих та процесу-
альних дій у зазначеному кримінальному про-
вадженні. 

Поважні причини та наслідки неприбуття 
особи на виклик вказані у ст.ст. 138, 139 Кримі-
нального процесуального кодексу України. 

Прокурор у кримінальному провадженні —
Прокурор Станично-Луганського відділу

Щастинської окружної прокуратури 
Луганської області Дмитро МЕЛЬНИК

Прокуратурою Автономної Республі-
ки Крим та міста Севастополя здійснюєть-
ся процесуальне керівництво у криміналь-
них провадженнях № 42016000000002581 від 
27.09.2016 за підозрою Курської Антоніни Ге-
оргіївни, 08.10.1955 р.н., у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України та № 42016000000003291 від 
11.11.2016 за підозрою Сінані Олександра Ми-
хайловича, 11.04.1972 р.н., у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України. 

У межах зазначених кримінальних прова-
джень стосовно вказаних осіб зібрано достат-
ньо доказів для повідомлення про зміну рані-
ше повідомленої підозри, відкриття матеріалів 
досудового розслідування іншій стороні та вру-
чення обвинувального акту. 

У зв’язку з викладеним, керуючись стат-
тями 110, 279, 290 КПК України, пропонує-
мо підозрюваним Курській Антоніні Георгіїв-
ні, 08.10.1955 р.н., та Сінані Олександру Ми-
хайловичу, 11.04.1972 р.н. прибути до прокура-
тури Автономної Республіки Крим та міста Се-
вастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший по-
верх) 24, 27, 28, 29 червня 2022 року (з 09:00 
до 18:00) для проведення вказаних процесуаль-
них дій.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового 

розслідування
Громадянка України Прищепа Аліна Геннадіїв-

на, 12.09.1993 року народження, зареєстрована 
за адресою: Луганська область, Старобільський 
район, с. Великоцьк, вул. Миру, 12, відповідно до 
вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального проце-
суального кодексу України викликається у кримі-
нальному провадженні №42022132580000077 від 
06.06.2022 до до слідчого відділу 3 управління (з 
дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ у Доне-
цькій та Луганській областях, за адресою: Дні-
пропетровська область, м. Дніпро, вул. Святосла-
ва Хороброго, 23 (місце фактичного розташуван-
ня) на 25.06.2022 об 11:00, на 26.06.2022 об 11:00, 
на 27.06.2022 об 11:00, для отримання письмово-
го повідомлення про підозру у скоєнні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 
КК України, для допиту в якості підозрюваного, для 
проведення інших слідчих та процесуальних дій у 
зазначеному кримінальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані уст. ст. 138, 139 КПК України, у то-
му числі: накладення грошового стягнення, можли-
вість застосування приводу, здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування, здійснення спеці-
ального судового розгляду.

Старший слідчий СВ 3 управління
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях

старший лейтенант юстиції Марина ШЕПОТЬКО

Королівський районний суд м. Житоми-
ра викликає Ільніцького Михайла Євгено-
вича 1986 р.н., як обвинуваченого у кри-
мінальному провадженні №296/864/22, 
1-кп/296/557/22 за вчинення криміналь-
них правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 
ст. 260 КК України, під головуванням суд-
ді Л. С. Шимон в судове засідання , що від-
будеться 27 червня 2022 року о 09 год. 30 
хв. та 01 липня 2022 року о 09 год. 30 хв. 
в приміщенні Корольовського районного 
суду м. Житомира за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний, 1, зал №5-к

Явка обвинуваченого в судове засідан-
ня обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Жито-
мира викликає Чернораєва Віталія Бори-
совича, 1960 р.н., за вчинення криміналь-
них правопорушень за ч. 1 ст. 258-3 ,ч. 2 
ст. 260 КК України, під головуванням суд-
ді Л. С. Шимон в судове засідання, що від-
будеться 27 червня 2022 року о 12 год. 
00 хв. в приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 
№5-к

Явка обвинуваченого в судове засідан-
ня обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Жи-
томира викликає Ростоку Любомира Ста-
ніславовича, 02.06.1995 р.н., уродженця  
м. Слов’янськ Донецької області, як обви-
нуваченого у кримінальному провадженні 
№296/9026/18 1-кп/296/185/22 по обвину-
ваченню у вчиненні кримінальних право-
порушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК 
України, під головуванням судді Аксьоно-
ва В. Є. в судове засідання, що призначе-
но на 27 червня 2022р. на 16 год. 00 хв. 
в приміщенні Корольовського районного 
суду м. Житомира за адресою м. Жито-
мир, майдан Соборний, 1, каб. 106. 

Явка обвинуваченого в судове засідан-
ня є обов’язковою.

Було втрачено документи видані на 
ім’я Орлова Петра Ігоровича, а саме: атес-
тат про повну загальну середню осві-
ту ВК №37390721; додаток до атестата 
серія 12АТ №765711; свідоцтво про ба-
зову загальну середню освіту серія ВК 
№32744837, додаток серія 12СО №739073 
виданих Червоноградським НВК №13 
Червоноградської міської ради Львівської 
обл., диплом бакалавра виданий Націо-
нальним університетом «Юридична ака-
демія України імені Ярослава мудрого» 
22.06.13 року та додаток до нього, ди-
плом магістра виданий Національним 
юридичним університетом імені Ярослава 
Мудрого серія ХА №46676699 31.05.2014 
року та додаток до нього. Вказані доку-
менти вважати недійсними.

Загублені документи:

 – дозвіл на міжнародні перевезення 

№154827, країна дозволу — Румунія,

– дозвіл на міжнародні перевезення 

№129646, країна дозволу — Румунія,

– дозвіл на міжнародні перевезення 

№062130, країна дозволу —  

Республіка Болгарія,

– дозвіл на міжнародні перевезення 

№094478, країна дозволу — Румунія,

вважати недійсними.

Приватний нотаріус Сумського районного нотаріального округу Сумської області Хомен-
ко О. В. повідомляє, що після смерті Постольної Марії Олександрівни, 16 серпня 1939 року 
народження, яка померла 21 січня 2022 року, постійним місцем проживанням та реєстра-
ції якої було: село Постольне, вулиця Центральна, будинок 73, Сумського району, Сумської 
області,  була відкрита спадкова справа.

Просимо усіх спадкоємців за законом до 21 липня 2022 року з урахуванням вимог Поста-
нови КМУ від 28.02.2022 №164 (зі змінами від 19.04.2022 року) «Деякі питання нотаріату в 
умовах воєнного стану» звернутися по питанню прийняття спадщини до нотаріуса за адре-
сою: 40035, місто Суми, проспект М. Лушпи, будинок 5, корпус 30, кв. 131, або за телефо-
нами: 068-517-33-04, 099-422-73-04.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Сімініхін Микола Миколайович, 11.07.1965 р.н., уродженець та житель  

м. Старобільськ, вул. Ленгемака, буд. 83, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290,  
297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 24, 27 та 28 червня 2022 року о 12 год. 00 
хв. до слідчого УСБУ у Львівській області Гнідь А. Ю. (м. Львів, вул. С. Бандери, 1, каб.  
№ 123) для вручення Вам повідомлення про підозру та проведення Вашого допиту в якості 
підозрюваного у кримінальному провадженні №22022140000000044 від 04.04.2022 за ч. 2  
ст. 111 КК України.

Поважні причини неприбуття зазначені в ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття вка-
зані в ст.139 КПК України. 

Втрачене свідоцтво 
на право власності 

на квартиру за адресою 
м. Київ, вул. Дорогожицька 
будинок 15А квартира 21, 
на ім’я Гуракова Георгія 

Анатолійовича, 
вважати недійсним.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Марасанова Юрія Во-
лодимировича як обвинуваченого на 16 годину 00 хвилин 29 червня 
2022 року у справі за обвинуваченням Марасанова Юрія Володими-
ровича, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України (в редакції Закону України №1183-VII від 
08.04.2014 року «Про внесення змін до Кримінального кодексу Украї-
ни») за адресою: м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3, каб. 37.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, та кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Марченко М. В.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості об-
винуваченої Гуріну Ольгу Валеріївну, 30.03.1970 року народження, 
для розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000002453 відносно Гуріної О.В., обвинуваченої у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що су-
довий розгляд відбудеться 29.06.2022 о 10:00 год. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, 
вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Ясельський А. М.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 

належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового 
провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного Сумуліді Миколу Георгійовича для розгляду кримінального прова-
дження, внесеного до ЄРДР за № 42017010000000193 відносно Сумулі-
ді Миколи Георгійовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче судове за-
сідання відбудеться 29.06.2022 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Яку-
ба 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 
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Вінницька +9..+14 +22..+27 Київ +12..+14 +22..+24

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

Дарницький районний суд м. Києва викликає Лихачову Л.О., 31.01.1974 р.н.,  
уродженку АР Крим, яка проживає за адресою: АР Крим, м. Армянськ, вул. ім. Ге-
нерала Корявко 18, кв. 80, у підготовче судове засідання у кримінальному про-
вадженні за звинуваченням Лихачової Лариси Олексіївни, 31.01.1974 р.н. у ско-
єнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, внесеному до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань за № 12021010000000094 від 02.08.2021 р., яке 
відбудеться в приміщенні суду 28.06.2022 р. о 10 год. 00 хв., за адресою: м. Ки-
їв, вул. Севастопольська 7/13, каб. 14, під головуванням судді Просалової О. М.  
У разі неприбуття обвинуваченого згідно ст. 323 КПК України судовий розгляд 
може здійснюватися за відсутності обвинуваченого. Поштова адреса: 02068,  
м. Київ, вул. О. Кошиця 5-а.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності 
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

ПрАТ «ДАТАГРУП» інформує про розширення переліку  

додаткових сервісів тарифних пакетів на послугу  

«Віртуальна АТС» з 01.07.2022 для абонентів юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців.

Детально тарифи та умови надання послуги «Віртуальна 

АТС» за номером Контакт-Центру 0-800-21-22-21  

та на сайті ПрАТ «Датагруп» http://www.datagroup.ua.

Втрачені Свідоцтво про право власності для прогулянкових 
суден та Свідоцтво про право плавання під Державним Пра-
пором України на судно «Four Winns 278 Vista», реєстрацій-
ний номер «uа 2812 МА», власник судна Шеверун Юрій Ми-
колайович, вважати недійсними.

Святошинський районний суд міста Киє-
ва викликає у якості обвинуваченого Нахлу-
піна Віталія Германовича, 19.04.1966 року на-
родження, для розгляду кримінального про-
вадження, внесеного 22.08.2016 р. до ЄРДР 
за № 42016010000000184 відносно Нахлу-
піна Віталія Германовича, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, та повідомляє, що підготовче су-
дове засідання відбудеться 29.06.22 р. об 11 
год. 30 хв. в приміщенні Святошинського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: 03148,  
м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Ясельський А. М.
У разі неявки обвинуваченого до суду да-

не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Святошинський районний суд міста Ки-
єва викликає у якості обвинуваченого Абе-
ляшева Олександра Віталійовича для роз-
гляду кримінального провадження з до-
зволом на здійснення спеціального судо-
вого провадження, внесеного до ЄРДР за 
№ 42016000000002411 відносно Абеляше-
ва Олександра Віталійовича, обвинувачено-
го у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України та повідомляє, що підготовче 
судове засідання відбудеться 29.06.2022 на 
10 год. 30 хв. в приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Новик В. П.

Святошинський районний суд міста Ки-
єва викликає у якості обвинуваченого Ми-
хайлова Євгенія Анатолійовича, 02.09.1951 
року народження, для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 4201601000000045 відносно Михайло-
ва Євгенія Анатолійовича, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, та повідомляє, що судовий роз-
гляд відбудеться 29.06.2022 р. о 12:30 год. в 
приміщенні Святошинського районного суду 
міста Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, 
вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Ясельський А. М.
У разі неявки обвинуваченого до суду да-

не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Дніпровський районний суд міста Києва 
викликає Кустову Ірину Вікторівну як обвину-
вачену на 10 год. 00 хв., 27 червня 2022 ро-
ку у справі за обвинуваченням Кустової Іри-
ни Вікторівни, 05.10.1962 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопору-
шення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111  
КК України (в редакції Закону України  
№ 1183-VІІ від 08.04.2014 «Про внесення змін 
до Кримінального кодексу України») за адре-
сою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 113.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Федосєєв С. В.

Святошинський районний суд міста Киє-
ва викликає у якості обвинуваченої Кузнєцо-
ву Олену Олександрівну для розгляду кримі-
нального провадження з дозволом на здій-
снення спеціального судового провадження, 
внесеного до ЄРДР за № 42016000000002406 
відносно Кузнєцової Олени Олександрівни, 
обвинуваченої у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, 
що підготовче судове засідання відбудеться 
29.06.2022 о 10 год. 45 хв. в приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 
710.

У разі неявки обвинуваченої до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за відсутністю обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Новик В. П.

Святошинський районний суд міста Киє-
ва викликає у якості обвинуваченого Григо-
рова Андрія Івановича для розгляду кримі-
нального провадження, внесеного до ЄРДР 
за №22017011000000020 відносно Григорова 
Андрія Івановича, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни та повідомляє, що підготовче судове засі-
дання відбудеться 30.06.2022 р. о 16.00 год. 
в приміщенні Святошинського районного су-
ду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Ко-
ласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Оздоба М. О.

Дніпровський районний суд міста Киє-
ва викликає Скісова Олександра Євгенови-
ча, як обвинуваченого на 11 год. 00 хв., 27 
червня 2022 року у справі за обвинуваченням 
Скісова Олександра Євгеновича, 23.02.1980 
року народження, у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111  
КК України (в редакції Закону України  
№ 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін 
до Кримінального кодексу України») за адре-
сою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 24.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Бірса О. В.

Дніпровський районний суд міста Киє-
ва викликає Вас Єлгазіну Ларису Павлівну 
як обвинувачену на 11 год. 00 хв., 27 черв-
ня 2022 року у справі за обвинуваченням Єл-
газіна Лариса Павлівна, 08.11.1956 року на-
родження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення (злочину) передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України (в редакції Закону України 
№ 1183-VІІ від 08.04.2014 «Про внесення змін 
до Кримінального кодексу України») за адре-
сою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Федосєєв С. В.

 Дніпровський районний суд міста Киє-
ва викликає Гриценка Юрія Федоровича як 
обвинуваченого на 11 год. 30 хв., 27 червня 
2022 року у справі за обвинуваченням Гри-
ценка Юрія Федоровича, 03.06.1960 року на-
родження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення (злочину) передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України (в редакції Закону України 
№ 1183-VІІ від 08.04.2014 «Про внесення змін 
до Кримінального кодексу України») за адре-
сою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 113.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Федосєєв С. В.

Дніпровський районний суд м. Києва ви-
кликає Атаманюка Германа Степановича, як 
обвинуваченого, у підготовче судове засідан-
ня, призначене на 28 червня 2022 року на 13 
годину 30 хвилин, за адресою: м. Київ, вул.  
О. Кошиця, 5, каб. 101, у кримінально-
му провадженні № 42016000000003296 від 
11.11.2016 року, за обвинуваченням Атама-
нюка Германа Степановича, 15.12.1967 року 
народження, уродженця Російської Федера-
ції, громадянина України, з вищою освітою, 
проживаючого за адресою: Автономна Рес-
публіка Крим, м. Сімферополь, вул. Дружби, 
62, кв. 274, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

Суддя Оксана Метелешко

Дніпровський районний суд міста Києва 
викликає Аржанцева Ігоря Володимировича 
як обвинуваченого на 27 червня 2022 року о 
10 год. 30 хв., у справі за обвинуваченням Ар-
жанцева Ігоря Володимировича, 25.06.1962 
року народження, у вчиненні кримінально-
го правопорушення (злочину) передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону 
України № 1183-VІІ від 08.04.2014 «Про вне-
сення змін до Кримінального кодексу Укра-
їни») за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5,  
каб. 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Федосєєв С. В.

Дніпровський районний суд м. Києва ви-
кликає Пікулу Едуарда Олександровича, як 
обвинуваченого, у підготовче судове засі-
дання, призначене на 28 червня 2022 року 
на 14 годину 15 хвилин, за адресою: м. Ки-
їв, вул. О. Кошиця, 5, каб. 101, у криміналь-
ному провадженні № 42016000000004002 
від 20.12.2016 року, за обвинуваченням Піку-
ли Едуарда Олександровича, 10.03.1976 ро-
ку народження, уродженця Російської Фе-
дерації, с. Правовосгочне, Іванівського р-ну, 
Амурської обл., громадянина України, про-
живаючого за адресою: Автономна Республі-
ка Крим, м. Джанкой, вул. Рози Люксембург, 
11, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 України.

Суддя Оксана Метелешко

Голосіївський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Дяченко Любов 
Олександрівну 18.07.1955 року народження, (останнє відоме місце проживання: 
вул. Павленка, 2, м. Севастополь, АР Крим) у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться об 11 годині 40 хвилин 28 червня 2022 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районного 
СУДУ м. Києва за адресою: 03127. м. Київ, вул. Полковника Потєхіна. 14-а. зал № 34 
(головуючий суддя Єсауленко М. В.)

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного оголо-
шення обвинувачений вважається належним чином ознайомлений з його змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності об-
винуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Оболонський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Шепеті-
ло В’ячеслава Юрійовича, 14.12.1989 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Гагаріна, 28, кв. 2, м. Сімферополь, АР Крим) у вчиненні зло-
чину передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст .28, ч. 1 ст. 111 КК України в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 28 червня 2022 року о 13:00. Яв-
ка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Оболонського ра-
йонного суду міста Києва за адресою м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2є; 
зал судових засідань №6, під головуванням судді Касьян А. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Оболонський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Колосову 
Ганну Геннадіївну. 27.06.1973 року народження (останні відомі місця прожи-
вання: пр-т Кірова, 66/1/7, кв. 83, м. Сімферополь, АР Крим) у вчиненні злочи-
ну передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 28 червня 2022 року о 15:00 год. Явка до суду обов’язкова. При собі 
необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Оболонського ра-
йонного суду міста Києва за адресою м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2є, 
зал судових засідань №15, під головуванням судді Касьян А. В., Луценко О. М., 
Белоконна І. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Оболонський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Кулішо-
ва Андрія Сергійовича. 01.11.1980 року народження (останнє відоме місце про-
живання: вул. Бородіна, 2, кв. 126, м. Сімферополь, АР Крим) у вчиненні злочи-
ну передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 28 червня 2022 року об 11:00. Явка до суду обов’язкова. При собі не-
обхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Оболонського ра-
йонного суду міста Києва за адресою м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2є, 
зал судових засідань № 15, під головуванням судді Касьян А. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
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