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

ДОКУМЕНТИ
«Урядовий кур’єр»
аналізує, як
війна впливає на
зовнішньоекономічну
діяльність України
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Постанова Кабінету Міністрів України
«Деякі питання забезпечення вилучення,
передачі та репатріації тіл (останків)
осіб, загиблих (померлих) у зв’язку
із збройною агресією проти України»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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ЦІНА ДОГОВІРНА

СЕРГІЙ НІКОЛАЙЧУК:
«Понад половина з топ-20
банків залишатимуться
операційно
прибутковими,
і це дасть змогу
їм самостійно
відновлювати
капітал».

Гроші
на власну справу
Фото з Урядового порталу

ЦИТАТА ДНЯ

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

Спортивний бойкот
має тривати
САНКЦІЇ. Європейська спортивна спільнота має продовжувати
санкційний тиск для недопущення російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних спортивних змаганнях. Про це заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт під час зустрічі разом
із президентом НОК України Сергієм Бубкою із президентом Європейських олімпійських комітетів Спіросом Капралосом та президентом Асоціації федерацій літніх олімпійських видів спорту Франческо Річчі Бітті.
Як відомо, у відповідь на воєнну агресію росії виконавчий комітет
Міжнародного олімпійського комітету рекомендував міжнародним
спортивним федераціям та організаторам спортивних заходів не запрошувати і не дозволяти участі російських і білоруських спортсменів 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 українську сторону в намірах продовжити бойкот до припинення воєнної
агресії рф проти України.

ЦИФРА ДНЯ
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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

Рукави для зберігання зерна допоможуть аграріям
РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ. Міністерство аграрної політики та продовольства звернулося до урядів
США, Канади, Великої Британії, ЄС
із проханням надати Україні пристосування для тимчасового зберігання
зерна. Попередні результати є: перша партія уже пливе до нас.
Про це розповів заступник міністра
аграрної політики та продовольства
Маркіян Дмитрасевич в ефірі національного марафону «Єдині новини».

За його словами, з огляду на доволі проблематичний темп розвитку експорту через блокування морських портів дефіцит потужностей
для зберігання врожаю до кінця року може сягати від 10 до 15 мільйонів тонн.
«Ми говоримо про тимчасове зберігання. Це так звані рукави для зберігання 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 зберігати 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 пропускає вологи, а зверху він закривається спеціальним тентом, що зберігає зерно від впливу навколишнього

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080022

USD за29.2549
1 долар США

EUR за30.861
1 євро

середовища. Один такий силус приблизно вміщає 5 тисяч тонн зернових», — пояснив посадовець.
Він зазначив, що багато фермерів, розуміючи майбутню проблему, 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 мільйонів тонн. Зерносховища на 10 мільйонів тонн розміщено на тимчасово
окупованих територіях, решту було
або пошкоджено, або знищено внаслідок воєнних дій.
Нагадаємо, Україна в ході весняно-польових робіт засіяла 13,4 мільйона га сільськогосподарських земель. За прогнозами, очікується
врожай 60 мільйонів тонн зернових
та олійних культур.

встановлені Національним банком України на
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ
Фото з сайту worklife.com.ua

Гроші на власну справу
Відділ новин
«Урядового кур’єра»

У

країні, 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’єр-міністр 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 онлайноформлення заяви на отримання
гранту. Усі ці програми об’єднано
під загальною назвою «єРобота».

«єРобота» дасть
роботу

Перша ухвалена програма —
мікрогранти до 250 тисяч гри

За програмою часткової компенсації вартості створення теплиць
розмір гранту становитиме від 5 до 7 млн грн

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 бізнес-план 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 бізнес-план.
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 бізнес-плану», —
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.

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»

В

ійна 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
Пейчинович-Бурич.
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 державчленів РЄ, який, як пові
домила генсек, пройде в
листопаді цього року.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ
Засновник, продюсер медіаплатформи Ukraine Forever, музикант
Андрій Мазепа:

У

країна має велику історію,
видатні постаті. Вона була, є й буде. Україна назавжди,
Ukraine Forever. Це та основа,
на яку оперся у своїй ідеї музикант, саунд-продюсер Андрій
Мазепа, який уже 12 років живе у столиці, але рід його закорінений у Тернополі. На початку широкомасштабного вторгнення рашистів в Україну завдяки Андрієві з’явилася нова медіаплатформа, яку він так
і назвав: Ukraine Forever. Це,
як сам визначає, — український
культурний мовець. І він транслює в онлайн-форматі актуальні позитивні програми культурного спрямування. «Урядовий
кур’єр» запросив Андрія МАЗЕПУ до розмови, щоб дізнатися
подробиці його творчого проєкту.
УК Пане Андрію, задум створити
суто українську медіаплатформу патріотичний, шляхетний і
конче потрібний нині широкому загалу українців. Ви взялися
вперто втілювати в життя власну ідею. Чи виникали перепони
на цьому шляху і труднощі?
— Мені дуже хотілося створити
програму про українську музику, культуру, як живуть, розвиваються вони нині. Я придумав
програму, став ознайомлювати
в Тернополі з її тематикою місцеві телеканали, але відчув, що
немає нікому діла до культурного контенту. Проте ідеї своєї я не
полишив.
Коли 24 лютого російський
агресор почав на українських
теренах велику війну, до мене
в Тернопіль навідався медіафахівець з Києва директор Асоціації продюсерів України Сергій
Козаченко. Він повертався тоді з Карпат до столиці, хоч тисячі киян, навпаки, їхали на захід
країни. Я ознайомив його з подробицями власних задумів щодо створення студії та відеопрограм. Він підтримав, хоч добре
усвідомлював, що справа ця нелегка. Він став партнером і, по
суті, ми з ним удвох підняли, образно кажучи, цей великий камінь, і медіаплатформа запрацювала та діє зараз. Один з відомих тернопільських підприємців
допоміг зі створенням студії.
УК Які програми готуєте і пропонуєте?

— Через майже три місяці вже маємо медіаплатформу
Ukraine Forever, на якій можна переглянути дев’ять різних
форматів програм про українську культуру. Зайшовши на
YouTube-канал чи сайт www.
ukraineforever.com.ua, можна їх
переглянути.
УК Було б цікаво дізнатися про
деякі програми, які вже підготовлені.
— Випала нагода познайомитися з поетом, науковцем з Тернополя Олегом Германом. Перша наша зустріч з паном Олегом
увінчалася зйомкою. Він у студії 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 розповісти про легендарні постаті всієї
України. Він погодився. З перших випусків він виніс цю програму у високе поле відчуття та
сприйняття. Хочемо, щоб українці, дізнаючись легенди, факти,
подробиці про великих українців, прагнули бути такими самими відданими Україні, нашому
народові. Маємо прикладну просвітницьку мету в цьому проєкті.
Є в нас і психологічне шоу
«Менталіка». Ведуча цієї програми Соломія Вершигора запрошує в гості психологів, які
допомагають людям пережити
теперішній тяжкий час, звертають увагу на актуальні проблеми. Давали поради, зокрема,
на тему «Війна та діти», йшлося про те, як конфлікти та воєнна загроза впливають на психіку та як не панікувати, говорили про небезпеку стресу не лише для нашої психіки, а й тіла.
Нещодавно з’явилася літературна програма, завдання якої — відновити зацікавленість українців до українського слова. Розвиваємо проєкт про культуру та традиції
України «Архів української
автентики», в якій в ігровій цікавій формі розповідаємо про
писемність, традиції, вбрання,
інше. Kinofront переймається
життям нашого кінематографа,
«Арт-марафон» ознайомлює з
українською музикою. Запрошуємо й на музичне шоу «Бункерник», в якому музиканти

виконують українською мовою
власні композиції.
Одне слово, концентруємо,
зосереджуємо свою роботу на
українському культурному середовищі, розуміємо, що воно потребує уваги, тому й створили задля цього спеціально медіаплатформу. Днями приїхали зі Львова, де забезпечували онлайнтрансляцію доброчинного фестивалю «Файне місто», на якому
збирали кошти для полку «Азов».
УК Прагнете із самих надр українськості донести до людей
пласти нашої культури?
—
Намагаємося
представити українську культуру, музику. Відбувається глобальна зміна
свідомості українців, тобто багато людей свідомо ідентифікують у
собі українське, починаючи з мови та продовжуючи іншими чинниками. Стали дедалі більше цікавитися тим, що таке Україна,
українськість, із чого складається
світогляд українців, яких традицій, звичаїв дотримуються, яких
постатей мають за авторитет. Тому хочемо створити якомога більше контенту, де буде якнайбільше
відповідей на ці питання.
УК Яка глядацька аудиторія у
вас назбиралася за майже три
місяці?
— Ми почали створювати її цілковито з нуля. Подбали про студію, сайт, сторінки у соціальних
мережах. Під час війни приїхали до Тернополя і знайшли тут
поле творчої діяльності. Операторська група здебільшого
складається зі спеціалістів, які
працювали у столиці на різних
телестудіях, розмаїтих українських і міжнародних телепроєктах, кінематографі. Під знаком медіаплатформи Ukraine
Forever об’єдналися творчі люди з усієї України. Ми рухалися
спочатку від десятків до сотень
переглядів в інтернеті, тепер
уже говоримо про тисячі. Це серйозна динаміка у зростанні зацікавленості аудиторії.
УК Медіаплатформа Ukraine
Forever просвітницька?
— Однозначно, ця медіаплатформа культурно-просвітницька. Розказуємо українцям те,
що, можливо, вони й не знали, зачіпаємо історичні факти,

Фото з особистого архіву Андрія Мазепи

«Прагнемо широко і цікаво висвітлювати
українську культуру»
ДОСЬЄ «УК»
Андрій МАЗЕПА. Народився 7 травня 1991
року в Тернополі. Закінчив Тернопільське музичне училище (нині мистецький фаховий коледж)
ім. Соломії Крушельницької, згодом — Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя як магістр-інженер машинобудування. Диплом магістра кінотелемистецтва здобув
у Київському національному університеті культури та мистецтв. Працював головним звукорежисером столичного Палацу
культури «Україна». 2018
року закінчив аспірантуру Київського національного університету культури та мистецтв зі спеціальності «філософія мистецтва». Засновник і продюсер медіаплатформи
Ukraine Forever.

УК Вважаєте, що охопили весь
спектр української культурної
царини?
— Звісно, не охопили, але намагаємося якнайширше, якнайцікавіше та якнайактуальніше висвітлювати культурні явища. Ми
розвиваємося, створюємо нові
формати. Узялися вже й за виготовлення англомовних програм,
аби бути зрозумілими світові, репрезентувати за кордоном
українську культуру. Справа ця
важка, але йтимемо далі, незважаючи на перепони і складнощі.

мі Ukraine Forever можемо вже
сказати?
— Українська культура здавна
пов’язана з європейськими чинниками. Зрештою, як Європа
певною мірою вплинула на нашу культуру, так і навпаки. Хочемо програмами англійською
мовою показати місце України
у світовій культурі, а насправді
її велике та досить вагоме значення. Прагнемо підняти реноме
української культури, говорити про неї, нічого не вигадуючи, не займаючись пропагандою.
Наприклад, хочемо розповісти
про наших композиторів, твори
яких зачіпають душі європейців століттями, а вони не знають, що це українці. Розповісти й про авторів літературних
творів — одне слово, про Україну. Є прагнення зробити міжнародний формат мовлення, де
розповідатимемо про Україну
крізь призму англомовного середовища. У перспективі, певна
річ, й іншими мовами вестимемо програми на медіаплатформі
Ukraine Forever.

УК Про які програми англійською мовою на медіаплатфор-

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

які стараємося розкрити в ключі сьогодення. Хотілося б, щоб
українці слухали українську
музику, читали українських авторів. Наголошуємо на речах,
про які культурне середовище
говорить увесь час, але щоб широкий загал брав участь у такій
полеміці, діалогах, такого ще не
було. Порушуємо дуже важливі,
фундаментальні питання в усіх
аспектах культури та хочемо зафіксувати їх в доступному контенті для України.

Міністр закликав країни G7 надати підтримку культурі та медіа в Україні
ПРІОРИТЕТИ. Днями міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко взяв участь в
онлайн-зустрічі міністрів медіа та культури Великої сімки. Він закликав міжнародних партнерів надати реальну підтримку українським
медіа та працівникам сфери
культури.
Під час зустрічі Олександр
Ткаченко розповів та показав
відео про російські військові
злочини в Україні: як рф вбиває українців, веде агресивну
інформаційну війну, вкладаючи в це величезні кошти, та
загалом намагається стерти
з лиця землі українську культуру та ідентичність.

«Закликав найбільші та
найсильніші демократії світу
переходити до реальних дій
та реальної підтримки, яка
буде виражатись саме в грошах, які будуть йти на конкретні потреби в Україну: на
підтримку наших медіа, які
працюють вже 116 днів цілодобово та без прибутку в
Україні та на підтримку сфери культури та її працівників
саме в Україні. Нам потрібна підтримка наших людей
та реальна допомога партнерів саме тут — в Україні»,
— наголосив Олександр Ткаченко.
Водночас
Міністерство
культури та інформаційної
політики України активно

працює над реалізацією великої кількості проєктів, які
допомагають розповсюджувати правду про війну та злочини росіян в Україні, збирати докази російської агресії, шукати підтримку для
українців. «З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну цифрова трансформація культури
набула нового значення. Інформаційна та комунікаційна складові діджиталізації
стали важливими елементами спротиву окупантам. Під
цифровою трансформацією
ми розуміємо декілька основних напрямків. По-перше,
це сама цифрова трансформація, яка має на меті реін-

женірінг існуючих послуг та
сервісів. По-друге, це безпосередня оцифровка наявних предметів та культурних
цінностей. По-третє, це цифрові-онлайн проєкти — як то
онлайн музеї або інформаційні портали. Всі ці проєкти
так чи інакше наближають
нашу перемогу», — зазначила заступниця міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар.
Один з найважливіших
для МКІП проєктів — Culture
Crimes — Злочини проти
культурної спадщини. На
цьому ресурсі зібрана інформація про об’єкти, постраждалі від воєнних злочинів російської армії. МКІП вже за-

фіксовано понад 380 випадків руйнувань та пошкоджень пам’яток архітектури,
археології, релігії та історії.
Цей ресурс допомагає фіксувати злочини для майбутніх
міжнародних судів.
Проєкт
«Поезія
вільних» — на цьому ресурсі розміщені твори українців, що
присвячені війні або створені під час війни. Адже війна
спонукала людей на творчість, через яку проявляється біль, смуток, радість та
нестримне прагнення до миру. У результаті на сьогодні
маємо близько 20 тисяч віршів. Кожен з них — частина історії України та нашого
культурного спадку.

«Моя війна» — це проєкт,
де люди розповідають особисті історії про війну, діляться своїми переживаннями та емоціями. Наразі на
порталі понад 5 млн переглядів. Цей ресурс дуже популярний серед міжнародних журналістів. Вони мають
можливість прочитати реальні спогади людей. Історії
доступні більш ніж 70 мовами.
Нагадаємо, з усіма проєктами МКІП можна ознайомитись на Об’єднаній платформі культури та медіа під час
війни. Зараз там представлено більше 20 проєктів, повідомляє пресслужба відомства.
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення І. Веремія членом Ради
Національного банку України

Відповідно пункту 12 частини першої статті 106 Конституції України та статті 10 Закону 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 постановою 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 належать 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 стану в разі його введення в Україні або в окремих її місцевостях, здійснення інших заходів 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 державного 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 неконтрольованому 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 інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення 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, придбаних за межами митної території України громадянами України з метою вільного обігу, здійснюється у:
пункті пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського автомобільного 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 сполучення «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, морського та річкового вантажно-пасажирського сполучення на території товариства з обмеженою відповідальністю «Поромний комплекс Орлівка».
2. Установити, що завершення дій з переміщення на митну територію України товарів (транспортних засобів), що були вивантажені із суден закордонного плавання в зону митного контролю на територію морського, річкового порту відповідно до статті 210
Митного кодексу України та ввозяться громадянами з метою вільного обігу, здійснюється 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 через митний кордон України».
4. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування та втрачає чинність одночасно з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового 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

Фото з сайту blog.containerexchanger.com

ДОКУМЕНТИ

Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»

З

гідно з останніми даними
Державної служби статистики України, за січень
— квітень цього року (доповідь від 14 червня 2022-го)
експорт товарів з нашої держави становив 16,71 мільярда доларів, імпорт — 16,74
мільярда доларів. Тобто незначно імпорт усе-таки перевищив експорт.
«Однак з огляду на порівняно невелику різницю в показниках, а також на короткий
період дослідження не можна
казати про значний вплив негативного сальдо торговельного балансу на економіку в
довгостроковій перспективі.
До того ж, після математичного обчислення коефіцієнт
покриття експортом імпорту
становить 1, що вказує на баланс в економіці», — зазначає
«Урядовому кур’єру» голова
правління громадської організації «Асоціація представників малого та середнього
бізнесу міста Києва» Максим
Тютюнников.
Позитивна тенденція 2022
року не пов’язана з війною в
Україні, це нормальне явище для української економіки, вона демонструє її розвиток. Однак варто враховувати, що надані дані стосуються лише двох місяців війни. А це занадто малий період, щоб економічні потрясіння знайшли відображення у зміні торговельного балансу країни.

Почнемо
з географії

Як змінилася географічна
структура експорту й імпорту
нашої країни за місяці війни?
«В Україні відбулася дуже
істотна переорієнтація енергетичних потоків. Адже до 24
лютого переважну частину
бензинів та дизельного пального ми імпортували з білорусі та росії. Тепер через воєнну агресію у цих країн не
купуємо. Зате купуємо чимало пального з Литви. Його везуть спершу в Польщу, а потім в Україну», — зазначає
«Урядовому кур’єру» економіст Олексій Кущ.
Додамо, Україна розпочала імпорт пального з Румунії,
хоч раніше ніколи цього не робила.
Директор консалтингової
компанії «А-95» Сергій Куюн зазначає, що у червні 2022
року кількість постачальників дизпалива зросла у півтора раза й сягнула майже 100,
удвічі менше (але на третину
більше, ніж у травні) імпортерів автогазу — 45, бензинів
— 27.
Як нещодавно заявила перший віцепрем’єр-міністр —
міністр економіки Юлія Свириденко, у червні Україна
планує збільшити імпорт бензину та дизпалива в 1,6 раза
порівняно із травнем — до 600
тисяч тонн.
Олексій Кущ зазначає, що
внаслідок воєнних дій ми
фактично втратили такого

У нових реаліях потрібна нова логістика

великого імпортера, як Китай, який останніми роками
завозив до себе чимало української сільгоспсировини. Тепер ця країна переорієнтовується у постачанні кукурудзи
та сої на держави Латинської
Америки.
Стався обвал експортних
поставок зерна у країни Північної Африки, насамперед
Єгипет і Туніс. Китай перестав фактично імпортувати
українську залізну руду. А
Туреччина перестала завозити з України металеві вироби:
сляби, чавун, різного штибу
заготовки тощо.
Однак як вважає Максим
Тютюнников, спостерігається розширення доступу українських товарів до ринку ЄС.
Особливо це актуально для
вітчизняних сільськогосподарських товарів, які в нинішніх умовах легше транспортувати до цих країн з огляду
на транспортні та логістичні
обмеження.
«Перспективний напрямок
зростання товарообороту —
Велика Британія, з якою було укладено угоду про вільну
торгівлю. Завдяки зміцненню
політичних та економічних
зв’язків між нашими державами вона значно спростила
доступ до свого ринку українських товарів, що робить її
дуже привабливою для розширення
експорту нашої
продукції», — наголошує він.

Зміни
у структурі

Розглядаючи
товарну
структуру експорту-імпорту,
передовсім звертаємо увагу
на торгівлю стратегічно важливими для України товарами. 2022 року вона зазнала
змін. Частки категорій товарів, які зросли щодо загального обсягу експорту: продукти
рослинного походження, зернові культури, жири та олії
рослинного і тваринного походження, готові харчові продукти, електричні машини,
машини, обладнання та механізми.
Поза тим, тільки за першими трьома категоріями зросли обсяги торгівлі у грошовому вимірі порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Проте впала частка
в загальному обсязі експорту
такої продукції: недорогоцін-

ні та чорні метали, мінеральні
продукти, руди, а також продукція хімічної промисловості, серед якої найбільшу частку у структурі експорту займають мінеральні продукти.
«Тобто бачимо тенденцію
до переорієнтування української економіки через зменшення експорту продукції
металургійного сектору внаслідок бойових дій на територіях промислових районів та
до збільшення торгівлі зерновими, олією та іншою продукцією рослинного походження
у грошовому вимірі і в зростанні частки цих категорій у
загальній структурі експорту», — вважає голова правління громадської організації «Асоціація представників
малого та середнього бізнесу
міста Києва».
Та іноді у воєнний час, якот з експортом аграрної сировини та готової продукції,
трапляються дива. За інформацією Українського клубу аграрного бізнесу, у травні 2022 року експорт молока та згущених вершків становив 1,87 тисячі тонн, що на
44% більше, ніж у квітні. Також у травні 2022-го було
експортовано 780 тонн вершкового масла, що на 59% більше, ніж у квітні, і головне та
неочікуване — на 8% більше, ніж у травні 2021 року.
Це справжній продовольчий
подвиг наших аграріїв та виробників у такі складні воєнні місяці.
В Асоціації представників малого та середнього бізнесу міста Києва вважають, що за структурою
імпорту в контексті найбільших категорій значних
зрушень не відбулося, хоч
його обсяги впали порівняно з аналогічним періодом
попереднього року.
Однак варто означити категорії, що хоч і не займають
вагомої частки у структурі імпорту, але значно зросли в обсягах до попередніх
періодів. Так, імпорт літальних 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 неможливістю ввезення (вивезен-

ня) товарів до (з) України морськими шляхами це
відбувається залізницею й
автомобільним транспортом?
Щодо логістичних перевезень залізницею, то таким способом найбільше
вантажів прямує до кордону 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 залізницею відбувається й імпорт
товарів, особливо критичного спрямування та товарів першої необхідності.
Обсяги продукції, яку
транспортують так, зростає. Залізницею, як правило, транспортують основні
товари українського експорту — зерно, чорні метали та руду. Хоч Україна готова постачати й
отримувати досить велику
кількість товарів залізницею з та до портових міст
сусідніх країн, можна ви
окремити такі проблеми.
«По-перше, різниця в
ширині українських та
європейських колій призводить до того, що товар треба або перевантажувати з вагона у вагон,
або переставляти контейнери. По-друге, неготовність країн-сусідів до
таких обсягів експортованої (імпортованої) продукції через їхні порти
спричиняє значне перевантаження та затримки
в доставці», — каже Максим Тютюнников.
Щодо автомобільних перевезень, то на початку війни більше використовували саме їх з огляду на
відсутність маршрутних
поїздів. Однак на кордонах у зв’язку зі складністю проходження митного
контролю стали виникати
проблеми, що призводить
до утворення черг та значного збільшення термінів
логістичних перевезень.
Тобто пропускні пункти потребують оновлення в частині автоматизації та збільшення пропускної здатності, а також необхідна лібералізація проходження кордону.
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П

риєднання України до нової
стратегії розвитку ЄС «Європейської зеленої угоди (EU Green
Deal)», інтеграції ОЕС України з
європейською ENTSO-E, реальна
перспектива членства в ЄС із безпрецедентною економічною та технологічною підтримкою ЄС та США
створюють можливість, якою ми
повинні обов’язково скористатися:
зробити технологічний прорив і досягти амбітної цілі, ґрунтуючись на
найсучасніших інноваційних технологіях, вийти на передові позиції у
світі, створивши потужну економіку на рівні розвинених країн ЄС.
При цьому слід врахувати істотні зміни, пов’язані з війною, перенесенням значної кількості підприємств зі східних, північних та південних у західні регіони країни, де
відбуватиметься прискорений розвиток економіки. Завдяки й інтеграції в березні 2022-го ОЕС України з
європейською енергосистемою, що
створює нові умови її роботи, підвищення надійності, а також можливості збільшення експорту нашої
електроенергії.
У цих нових умовах важливо забезпечити пріоритетний розвиток в
Україні розподільчої генерації з використанням гібридних енерговузлів, які технологічно об’єднують в
своєму складі в різних сполучених
ВЕС, СЕС, ГЕС, ГАЕС промислові
акумулятори та виробництво водню, бо мають істотні технологічні та
фінансові переваги, набуваючи дедалі більшого розвитку у світі.
Така розподільча генерація, яка
працює на локальні мережі та окремих великих споживачів електроенергії, об’єднана і за потреби працююча на ОЕС, забезпечить значні переваги в роботі ОЕС України з покращенням керованості, зниженням перетоків, витрат електроенергії, підвищенням її живучості.

Потужний потенціал
каскадних водосховищ

В Україні в умовах енергетичного
переходу, де пріоритетну роль відведено ВДЕ із прискореним розвитком, що створює нові умови і вимоги до роботи ОЕС, зміни клімату зі
збільшенням екстремальних явищ,
таких, як повені, посухи, зростає
значення гідроенергетики. Бо саме вона комплексно розв’язує проблеми економіки, зокрема електроенергетики, водного господарства,
захисту від повеней і посух, екологію та інше.
Як і у світі, гідроенергетика в
Україні в умовах швидкого зростання потужностей СЕС та ВЕС з
нестійким виробництвом електроенергії з потужністю ГЕС, ГАЕС приблизно 12% загальної потужності
ОЕС виконує важливу роль, забезпечуючи балансування ОЕС, частотний та аварійний резерви і загалом її стабільну роботу. Так, у лютому 2021 року в критичній ситуації,
коли аварійно відключилися блоки
Запорізької ТЕС, втрачену потужність підхопили саме ГЕС. В аналогічній ситуації, яка склалася 25 січня 2022 року з аварійною зупинкою
двох блоків АЕС (потужністю по
1000 МВт), саме швидке введення
агрегатів ГЕС і ГАЕС забезпечило
стабільну роботу Об’єднаної енергосистеми країни.
Порівняно з Євросоюзом, де в
2021-му частка зеленої електроенергії, виробленої ВДЕ, зокрема
ГЕС, ВЕС та СЕС, становила 38%,
АЕС — 25%, а з викопного палива —
37%, в Україні в 2021 році було вироблено 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-

Гідроенергетика та її роль
у перебудові економіки
України
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країни, слід переосмислити шляхи розвитку економіки,
насамперед її базових галузей, і зробити ставку
на інноваційні рішення
тей, використанням інноваційних
технологій, де атомна енергетика
залишиться основою ОЕС із поступовим зменшенням потужностей
ТЕС та швидким зростанням ВДЕ,
проблема регулювання ОЕС стає
ключовою, її можна розв’язати переважно за рахунок збільшення потужностей 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, важливе значення для економіки мають водосховища ГЕС комплексного призначення. Із сумарним середньорічним стоком усіх річок близько 87 км3, лише 52 км3 формується
на території України, а в маловодні
роки об’єм річного стоку знижується до 30 км3. Об’єм річкового стоку,
що припадає на одного жителя, один
з найнижчих серед країн Європи.
У таких умовах з дуже нерівномірним розподілом стоку річок на
території країни та за сезонами року для його регулювання й раціонального використання створено
1090 водосховищ корисним об’ємом
25,3 км3. Адже саме річки з водосховищами з дуже обмеженими
об’ємами підземних вод — основне
джерело водопостачання у країні.
Так, за рахунок водних ресурсів Дніпра з каскадом водосховищ
ГЕС корисним об’ємом 18,4 км3 забезпечується водопостачання населення, промисловості, сільського
господарства та зрошення на території, де проживає близько 70% населення. Воду із дніпровських водосховищ перекидають каналами в
маловодні райони Донбасу, Кривого Рогу, Приазов’я тощо, зрошують
понад мільйон гектарів посушливих
земель на півдні країни.
Про спустошливі посухи в басейні Дніпра, які були, наприклад, 1652
і 1680 років, в історичних документах написано: «Стояла страшна суша та спека сонячна, повисихали води і трави». В останнє десятиріччя в посушливі маловодні 2015,
2018, 2019 і 2020 роки водосховища
в повному обсязі забезпечили водопостачання та санітарно-екологічні попуски в нижній течії в розмірі
500 м3/с для запобігання засоленню
Дніпровської дельти, Дніпро-Бузького лиману та погіршення санітарної ситуації.
В умовах негативного впливу зміни клімату зі зменшення водності
річок корисний об’єм дніпровських
водосховищ — це стратегічний запас прісної води, гарантія того, що
населення, економіка та довкілля
будуть забезпечені водою в посуш-

ливі маловодні роки. Забезпечення водою — це питання національної безпеки.

Пріоритетна увага —
карпатському регіону

Водосховища Дніпровського каскаду ГЕС стали природною частиною довкілля, їх широко використовують для рекреації. На їхній території розташовано об’єкти природно-заповідного фонду національного значення: ландшафтні заказники, природні заповідники, орнітологічні заказники тощо.
Важливе значення має водосховище Дністровської ГЕС корисним
об’ємом 2 км3, яке забезпечує водопостачання в маловодні роки нижче розташованих районів України, а
також Молдови, захист від великих
повеней, санітарно-екологічний попуск в розмірі 100 м3/с. У липні 2008
року, коли була велика повінь (повторюваністю раз в 100 років), завдяки регулюванню Дністровського водосховища витрати нижче від
нього було знижено більш як на 30%,
а рівні води у Дністрі — понад 2 м,
що значно зменшило шкоду від повені на території України і Молдови.
Досвід експлуатації водосховищ
ГЕС Дніпровського та Дністровського каскадів свідчить, що вони надійно забезпечують захист від катастрофічних наслідків, значно знижено ризики завдання шкоди довкіллю, населенню, економіці.
У карпатському регіоні великої
шкоди населенню, довкіллю, економіці завдають періодично повторювані катастрофічні повені. Так, у басейні річки Тиса катастрофічні сніго-дощові та зливо-дощові повені з
тяжкими наслідками останніми десятиріччями були в 2000, 2001, 2008,
2015, 2017, 2019, 2020 роках. Тому проблему захисту від повеней у
цьому регіоні, яка має комплексний
характер, слід розв’язувати разом
з водогосподарським і гідроенергетичним використанням річок, враховуючи, що тут найбільші в Україні невикористані гідроенергетичні
ресурси.
Нині в Україні гідроенергетичні
ресурси забезпечують річний виробіток електроенергії всіма ГЕС в середньому 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 потужності) з виробітком 0,23 млрд кВт·г (2,3%
загального виробітку). У країнах ЄС
(наприклад Австрії, Франції, Італії,
Польщі, Швейцарії) потужність малих ГЕС становить 8—20% загальної потужності ГЕС.

Згідно із попередніми проєктними напрацюваннями та дослідженнями, перспективний невикористаний гідроенергетичний потенціал країни може становити приблизно 4 млрд кВт·г для середніх і малих ГЕС, зокрема для малих ГЕС —
1—1,5 млрд кВт·г. Більшість цього
потенціалу — в карпатському регіоні. Раціональне використання цього великого і невикористаного потенціалу потребує, звичайно, зважених рішень з урахуванням впливу на довкілля.
Оскільки в сучасних умовах саме
вплив ГЕС та їхніх водосховищ на
довкілля — один з найважливіших
визначальних чинників, економічно ефективний та екологічно допустимий потенціал буде меншим і визначається на основі виконання за
перспективними ГЕС техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) або
попереднього ТЕО з урахуванням
комплексного використання водосховищ.

Гідроакумулюючі
станції, їхня
визначальна роль
Із
подальшим
розвитком
Об’єднаної енергосистеми України
визначальне значення для забезпечення потреб у високоманеврових регулюючих та акумулюючих
потужностях слід надавати саме
ГАЕС. У цьому переконує світовий
досвід. Із сучасних технологій балансування електроенергії в ОЕС
саме ГАЕС найефективніші та найрозповсюдженіші у світі. Вони становлять майже 94% (!) всіх регулюючих потужностей. Бо мають, крім
всього, істотні переваги за вартістю, ємкістю, періодом експлуатації над промисловими акумуляторами. Тому там, де сприятливі природні умови, передовсім будують гідроакумулюючі електростанції. ГАЕС
можуть не тільки виробляти електроенергію як гідростанції, а й споживати надлишки електроенергії
(наприклад, які виробляють АЕС у
нічні години або ВЕС і СЕС — протягом доби), закачуючи воду з нижньої у верхню водойму, завдяки чому регулюють графік навантажень
в широкому діапазоні.
Із загальною потужністю ГАЕС у
світі приблизно 170 млн кВт, зокрема в Європі більш як 53 МВт (в Німеччині — 5,7 МВт, Франції — 5,7
МВт, Італії — 4 млн кВт), в Україні на сьогодні потужність ГАЕС становить лише 2,0 млн кВт. А в інших
країнах спостерігається широке будівництво таких електростанцій. За

даними Міжнародної гідроенергетичної асоціації, до 2030 року прогнозують збільшення їхніх потужностей вдвічі.
В Україні в західній, південно-західній, центральній, північній, дніпровській регіональних енергосистемах є майданчики нових перспективних середніх (потужністю до 300
МВт) та великих (потужністю 500—
1300 МВт) ГАЕС попередньо загальною потужністю 10 млн кВт. Саме
вони спроможні значною мірою забезпечити балансування ОЕС України з подальшим її розвитком. А використання як нижніх водойм ГАЕС
наявних водосховищ на перспективних великих та деяких середніх
ГАЕС дає змогу істотно знизити негативний вплив на довкілля. На півдні країни розглядають спорудження ГАЕС з використанням як водосховищ відпрацьованих кар’єрів, в
яких видобували каміння, глину та
інші будівельні матеріали.
Але передовсім треба завершити будівництво Дністровської
ГАЕС із введенням останніх агрегатів №5—7 і Ташлицької ГАЕС
із пуском агрегатів №4—6, сумарна потужність яких становить 1,42
млн кВт. НАЕК «Енергоатом», незважаючи на війну, нині, до речі, запускає агрегат №3 на Ташлицькій
ГАЕС потужністю 151 МВт. Це чудова, давноочікувана подія!
Істотний нюанс: під час будівництва ГАЕС інвестиції залишаються в Україні у виконанні всіх робіт,
зокрема технологічному обладнанні, що з урахуванням мультиплікаційного ефекту забезпечить подальший розвиток економіки, вітчизняної промисловості зі створенням тисяч робочих місць, а також сприятиме соціально-економічному розвитку регіонів та поліпшенню умов
життя населення.
Інтеграція ОЕС України з європейською енергосистемою з упровадженням спільного ринку електроенергії дасть потужний поштовх
розвитку загалом економіки держави й умов для прискореного розвитку економіки західного регіону,
що склалися внаслідок війни. Тут,
до речі, досить сприятливі природні умови для швидкого зростання,
крім гідроенергетики і ВДЕ. Усе це
відкриває широкі можливості Україні стати провідним гравцем на європейському ринку електроенергії,
різко збільшивши експорт електроенергії без вуглецевого сліду, насамперед за рахунок найбільш потрібної та дорогої з великою додатковою
вартістю високоманеврової балансуючої електроенергії та допоміжних послуг.
Подальший розвиток гідроенергетики, зокрема малих та середніх
ГЕС із водосховищами комплексного призначення, з розв’язанням водогосподарських і екологічних проблем, захисту від повеней в умовах
зміни клімату потребують державної підтримки. Адже саме високоманеврові регулюючі ГАЕС гарантують забезпечення стабільного,
ефективного розвитку ОЕС України в умовах подальшого зростання
потужностей сонячних та вітрових
електростанцій.
Ситуація потребує прискореного
ухвалення законодавчо-нормативних актів для післявоєнного розвитку електроенергетики, причому на
новій інноваційній основі. Питання
досить актуальне, бо ухвалений недавно важливий закон про системи
накопичення електроенергії не враховує ГАЕС, створюючи неконкурентне середовище. Верховна Рада
надала односторонню перевагу системам промислових акумуляторів,
які здебільшого приватні. Це неприйнятний не державницький підхід,
тому цей закон потребує внесення
відповідних правок.
Вкрай важливо, щоб у розроблюваній новій Енергетичній стратегії
України на період до 2050 року було
закладено інноваційний шлях розвитку, сучасні підходи, які б ураховували найкращий світовий досвід.
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ДОКУМЕНТИ
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 фізичної культури і спорту, спорт ветеранів війни, олімпійський спорт, неолімпійський
спорт, службово-прикладний та військово-прикладний спорт, спорт осіб з інвалідністю 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 особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», сприяє розвитку спорту ветеранів війни та членів їх сімей, їх психологічній та соціальній адаптації шляхом залучення
до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності із використанням діючої мережі закладів фізичної культури і спорту, забезпечує проведення всеукраїнських спортивних 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 війни та членів їх сімей до занять спортом з метою їх психологічної та соціальної адаптації, участь і підготовку спортивних команд ветеранів війни у всеукраїнських та міжнародних спортивних заходах.
Розвиток спорту ветеранів війни забезпечують центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального
захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 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 цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої 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-лічильниками» 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 підпунктах «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 місці отримання/відпуску спирту етилового у виробництво продукції, визначеної у підпунктах «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 біоетанолу, 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 (кількість) цих товарів, які можна було б виробити з наднормативно втрачених товарів
(продукції).
Норми виробничих втрат і виходу спирту етилового, у тому числі біоетанолу; норми виробничих втрат і виходу спирту коньячного, плодового, зернового дистиляту 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».
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 виробництва продукції, зазначеної у підпунктах «д», «е», «є» цього підпункту, дозволяється отримувати лише суб’єктам господарювання (у тому числі іноземним суб’єктам
господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), внесеним до Електронного реєстру суб’єктів господарювання, які використовують спирт
етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини (далі — Електронний реєстр), ведення якого здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику»;
2) підпункт 229.1.8 викласти в такій редакції:
«229.1.8. Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання спирту етилового для виробництва продукції, визначеної в підпункті 229.1.1 пункту 229.1 цієї статті, поданого векселедержателю 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 статті, зобов’язані:
а) обладнати кожне місце отримання та місце відпуску у виробництво спирту етилового неденатурованого витратомірами-лічильниками обсягу виробленого спирту
етилового, зареєстрованими в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового;
б) обладнати кожне місце отримання та місце відпуску у виробництво спирту етилового денатурованого масовими витратомірами, зареєстрованими в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового;
в) обладнати кожне місце відпуску продукції, для виробництва якої використовується отриманий спирт етиловий, масовими витратомірами, зареєстрованими в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового, або засобами обліку виробленої продукції;
г) надіслати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову 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 масових 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 отриманого 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 фінансову політику.
Електронні документи заповнюються шляхом передачі до них даних щодо обсягу отриманого та відпущеного у виробництво спирту етилового неденатурованого з
витратомірів-лічильників спирту етилового та/або обсягу отриманого та відпущеного у виробництво спирту етилового денатурованого з масових витратомірів, перерахованого 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 початку здійснення операцій з отримання спирту етилового у добу, що настає за звітною добою, та подаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не пізніше 23 години 59 хвилин доби, що настає за звітною добою.
Забороняється отримання та відпуск спирту етилового у виробництво продукції
з його використанням без наявності зареєстрованих витратомірів-лічильників спирту етилового та/або зареєстрованих масових витратомірів без технологічної схеми
встановлення витратомірів-лічильників спирту етилового та/або масових витратомірів, надісланої центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, а також через кожне місце отримання та відпуску спирту етилового, на
якому вийшов з ладу або відсутній витратомір-лічильник спирту етилового або масовий витратомір.
Витратоміри-лічильники спирту етилового, масові витратоміри повинні відповідати вимогам законодавства та мати позитивний результат повірки або оцінку відповідності, проведені відповідно до законодавства. У разі відсутності технологічної
схеми встановлення витратомірів-лічильників спирту етилового та/або масових витратомірів, надісланої центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, та позитивного результату повірки або оцінки відповідності витратомірів-лічильників спирту етилового, масових витратомірів для цілей цього Кодексу 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 технічних 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, розташованому на акцизному складі, витратомірами-лічильниками спирту етилового,
що призначені для безперервного вимірювання, запам’ятовування, фіксування та відображення 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 державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового;
на кожному місці отримання та відпуску спирту етилового денатурованого, у тому числі біоетанолу, розташованому на акцизному складі, масовими витратомірами,
що призначені для безперервного вимірювання, запам’ятовування, фіксування та відображення в електронній формі даних про обсяг отримання та/або відпуску спирту етилового денатурованого, у тому числі біоетанолу, у кілограмах (далі — масовий
витратомір), зареєстрованими в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників 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 реалізації пального та спирту етилового;
в) надіслати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, технологічну схему встановлення витратомірів-лічильників спирту етилового та/або масових витратомірів засобами електронного зв’язку не пізніше
ніж за 10 робочих днів до дня встановлення витратомірів-лічильників спирту етилового 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 біоетанолу, без наявності зареєстрованих витратомірів-лічильників спирту етилового та/або
зареєстрованих масових витратомірів, без реєстрації акцизного складу, без технологічної схеми встановлення витратомірів-лічильників спирту етилового та/або масових витратомірів, надісланої центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, а також через кожне місце отримання та відпуску
спирту етилового, у тому числі біоетанолу, на якому вийшов з ладу або відсутній витратомір-лічильник спирту етилового та/або масовий витратомір.
Витратоміри-лічильники спирту етилового, масові витратоміри повинні відповідати вимогам законодавства та мати позитивний результат повірки або оцінку відповідності, проведені відповідно до законодавства. У разі відсутності технологічної схеми
встановлення витратомірів-лічильників спирту етилового та/або масових витратомірів, надісланої центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та позитивного результату повірки або оцінки відповідності витратомірів-лічильників спирту етилового, масових витратомірів для цілей цього Кодексу акцизні склади, на яких вони розташовані, вважаються необладнаними відповідно витратомірами-лічильниками спирту етилового, масовими витратомірами.
Розпорядники акцизних складів зобов’язані на кожному акцизному складі щоденно (крім днів, в які акцизний склад не працює) формувати дані про добові фактичні
обсяги отриманого та реалізованого спирту етилового, у тому числі біоетанолу (далі у цьому розділі — обсяг обігу спирту етилового), у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД у декалітрах 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20°С.
Дані про обсяг обігу спирту етилового, у тому числі біоетанолу, формуються після проведення останньої операції з обігу спирту етилового у звітній добі, але не пізніше 23 години 59 хвилин цієї доби, до початку здійснення операцій з обігу спирту етилового у добу, що настає за звітною добою, та подаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не пізніше 23 години 59 хвилин доби, що настає за звітною добою.
Дані про обсяг обігу спирту етилового, у тому числі біоетанолу, подаються шляхом надсилання електронними засобами зв’язку електронних документів, складених
за формою, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Електронні документи заповнюються шляхом передачі до них даних щодо обсягу
обігу спирту етилового неденатурованого з витратомірів-лічильників спирту етилового та/або обсягу обігу спирту етилового денатурованого, у тому числі біоетанолу, з
масових витратомірів, перерахованого у декалітри 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20°С, з використанням методик, визначених відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Відповідальною особою
розпорядника акцизного складу в електронних документах також зазначаються дані про обсяги залишків спирту етилового, у тому числі біоетанолу, що перебувають
на акцизному складі в тарі, упаковці, про добовий обсяг реалізованого спирту етилового, у тому числі біоетанолу, в тарі, упаковці, а також інформація про дні, в які акцизний склад не працює.
Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу
виробленого спирту етилового, передачі облікових даних з них електронними засобами 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 витратомірилічильники спирту етилового, масові витратоміри, їхні серійні (ідентифікаційні) номери, а також дані про фактичний обсяг обігу спирту етилового, у тому числі біоетанолу, у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД, акцизних складів та розпорядників акцизних складів.

Дані про фактичний обсяг обігу спирту етилового, у тому числі біоетанолу, у розрізі 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 складах, на території яких виробляється спирт етиловий, у тому числі біоетанол, і на території підприємств, які є виробниками продукції, зазначеної у пункті 229.1 статті 229
цього Кодексу, здійснюється в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику,
у якому встановлюються вимоги до пломбування обладнання, устаткування, спиртових 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 виробляється спирт етиловий, у тому числі біоетанол, надсилається центральному органу виконавчої 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 (здійснюють) постійний безпосередній контроль за наявністю витратомірів-лічильників спирту 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 тому числі біоетанолу»;
4) у пункті 230.12:
підпункт «а» викласти в такій редакції:
«а) здійснює контроль за виробництвом, зберіганням, відпуском, за наявності витратоміра-лічильника спирту етилового, масового витратоміра та інших вимірювальних приладів, та обліком спирту етилового, у тому числі біоетанолу, горілки та лікеро-горілчаних виробів за даними бухгалтерського обліку акцизного складу»;
підпункти «в», «ґ», «д» після слів «спирту етилового» доповнити словами «у тому 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, дозволяється 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 Верховної 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 витрат на одиницю продукції)»;
абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:
«внесення витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового, встановлених на кожному місці отримання та місці відпуску у виробництво спирту етилового неденатурованого, внесення масових витратомірів, встановлених на кожному місці отримання та місці відпуску у виробництво спирту етилового денатурованого, 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-лічильників обсягу виробленого спирту етилового»;
у частині п’ятій:
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«виявлення факту відсутності встановлених відповідно до технологічної схеми витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового на кожному місці отримання та/або відпуску у виробництво спирту етилового неденатурованого, масових
витратомірів на кожному місці отримання та/або відпуску у виробництво спирту етилового денатурованого, масових витратомірів на кожному місці відпуску продукції,
для виробництва якої використовується отриманий спирт етиловий, та/або відсутності 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 дистиляту 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 етилового та норми втрат спирту етилового під час зберігання та транспортування залізничним, водним і автомобільним транспортом затверджуються Кабінетом Міністрів 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 неденатурованого, 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 етилового неденатурованого, а суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на виробництво спирту етилового денатурованого, дозволяється виробництво біоетанолу на
акцизних складах, на яких здійснюється виробництво та/або зберігання спирту етилового денатурованого, на підставі ліцензії на виробництво спирту етилового денатурованого при дотриманні ними таких умов:
відпуск спирту етилового неденатурованого для виробництва спирту етилового
денатурованого та/або біоетанолу здійснюється із застосуванням зареєстрованих витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового, встановлених на місцях відпуску спирту етилового неденатурованого, зареєстрованих в Єдиному державному реєстрі обсягу виробленого спирту етилового;
денатурація спирту етилового неденатурованого здійснюється у присутності представника контролюючого органу на акцизному складі з оформленням акта денатурації довільної форми, у якому зазначається обсяг спирту етилового неденатурованого 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 застосуванням 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 біоетанолу здійснюється у ємностях, розташованих у приміщеннях, відокремлених від приміщень зберігання спирту етилового неденатурованого, або у ємностях транспортних
засобів, які призначені для транспортування виключно спирту етилового денатурованого та/або біоетанолу. Додаткова реєстрація таких місць зберігання спирту в Єдиному реєстрі місць зберігання спирту не здійснюється;
у разі відсутності ліцензії на виробництво біоетанолу суб’єкти господарювання,
які мають намір виробляти біоетанол, надсилають податковому органу повідомлення у довільній формі щодо наявності встановленого у нього обладнання по зневодненню спирту».
3. Установити, що до порядку підготовки та прийняття нормативно-правових актів, що приймаються на виконання вимог цього Закону, не застосовуються вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
4. Кабінету Міністрів України невідкладно забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативноправових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
31 травня 2022 року
№ 2284-IX
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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 Міністрів 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 ліквідації 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 України 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, здійснені 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 фонду (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 внаслідок втрати житлового фонду та об’єктів благоустрою, спричинених збройною
агресією Російської Федерації.
Визначення шкоди та обсягу збитків здійснюється відповідно до методики, затвердженої наказом Мінрегіону за погодженням з Мінреінтеграції;»;
доповнити пункт підпунктами 51 і 52 такого змісту:
«51) втрати об’єктів громадських будівель — напрям, що включає втрати громадських будівель (об’єктів освіти, спорту, соціального захисту, охорони
здоров’я, культури, адміністративних будівель тощо), фактичні витрати, здійснені для їх відновлення.
Основні показники, які оцінюються:
вартість зруйнованих та пошкоджених громадських будівель;
фактичні витрати, здійснені для відновлення пошкоджених громадських будівель;
витрати на демонтаж зруйнованих об’єктів громадських будівель;
інші показники та параметри, якими визначається розмір шкоди та збитків внаслідок втрати об’єктів громадських будівель, спричинених збройною агресією Російської Федерації.
Визначення шкоди та обсягу збитків здійснюється відповідно до методики, затвердженої наказом Мінрегіону за погодженням Мінреінтеграції;
52) втрати об’єктів житлово-комунального господарства — напрям, що включає зруйновані і пошкоджені об’єкти у сфері теплопостачання, об’єкти водопостачання і водовідведення і решту об’єктів житлово-комунального господарства, знищення 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 господарства;
фактичні витрати, здійснені для відновлення об’єктів житлово-комунального
господарства;
витрати на демонтаж зруйнованих споруд, утилізацію (списання) пошкодженої техніки та іншого майна;
інші показники та параметри, якими визначається розмір шкоди та збитків внаслідок втрати об’єктів житлово-комунального господарства, спричинених збройною агресією Російської Федерації.
Визначення шкоди та обсягу збитків здійснюється відповідно до методики, затвердженої наказом Мінрегіону за погодженням з Мінреінтеграції;»;
абзац перший підпункту 15 після слів «їх майна» доповнити словами і цифрами «(крім втрат громадських будівель та споруд комунальної власності, які відносяться 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 виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської
Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою 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, затвердженому 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 збройною агресією Російської Федерації (далі — фіксація пошкоджень), будівель та
споруд приватної та комунальної форми власності, а також може застосовуватися 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 виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а в разі їх відсутності — військовими адміністраціями (далі — уповноважений орган) на підставі заяв (повідомлень) громадян, підприємств, установ та організацій, інформації, отриманої із
засобів масової інформації, від центральних органів виконавчої влади (ДСНС, Національної поліції), військових формувань тощо.»;
3) у пункті 5:
абзац сьомий викласти в такій редакції:
«здійснює попередні візуальні огляди пошкоджених об’єктів з метою формування 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 розроблення плану робіт можуть залучатися фахівці з обстеження, визначені у пунктах 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 згодою), а також за необхідності — підрозділів Збройних Сил та СБУ.»;
4) пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Обстеження пошкоджених об’єктів здійснюється за рішенням уповноважених органів шляхом комісійного обстеження, що проводиться відповідно до пункту 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 можливості — письмово повідомляє власника або управителя об’єкта щодо строків
виконання обстеження.
Вид обстеження (комісійне або технічне), а також черговість та строки виконання робіт з обстеження визначаються уповноваженим органом під час складання плану робіт (з урахуванням результатів попереднього візуального огляду пошкоджених об’єктів (характеру та ступеня наявних пошкоджень), а також наяв-

них джерел і обсягів фінансування робіт з обстеження та подальшого відновлення пошкоджених об’єктів).
План робіт повинен містити:
перелік пошкоджених об’єктів, що підлягають комісійному обстеженню (найменування об’єкта, адреса розташування об’єкта, інформація щодо юридичних
чи фізичних осіб, що є власниками або управителями пошкодженого об’єкта), зокрема щодо об’єктів, які за результатами візуального огляду мають незначні пошкодження та можуть бути відновленні шляхом поточного ремонту;
перелік пошкоджених об’єктів, що підлягають технічному обстеженню (найменування 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 обстеження), основні характеристики об’єктів та орієнтовний обсяг і склад робіт.
Першочергово комісійному/технічному обстеженню (далі — обстеження) підлягають:
пошкоджені об’єкти соціальної інфраструктури (об’єкти закладів дошкільної,
загальної середньої освіти; закладів охорони здоров’я, закладів соціального захисту населення), будівлі адміністративного призначення, в тому числі такі, в яких
надаються адміністративні послуги, розміщуються органи управління та сили цивільного захисту, зокрема пожежно-рятувальні підрозділи та аварійно-рятувальні 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 будинки, гуртожитки.»;
5) у пункті 7:
доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
«здійсненні заходів щодо визначення власника або управителя (балансоутримувача) 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 технічного обстеження, в тому числі вахтовим методом (якщо проведення технічного обстеження забезпечується уповноваженим органом відповідно до плану робіт).»;
перше речення абзацу шостого після слів «робіт з» доповнити словом «технічного»;
6) доповнити Порядок пунктом 81 такого змісту:
«81. З метою забезпечення проведення комісійного обстеження пошкоджених
об’єктів уповноваженим органом утворюється комісія, до складу якої залучаються фахівці/фахівець, який здобув вищу освіту у галузі знань «Будівництво та архітектура», крім спеціальності «Геодезія та землеустрій».
До проведення комісійного обстеження залучаються (за можливості) уповноважені представники власника або управителя (балансоутримувача) об’єкта.
За результатами комісійного обстеження складається акт обстеження об’єкта,
пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації (далі — акт комісійного обстеження), у якому, зокрема, зазначається:
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, кількість поверхів, секцій тощо;
інформація щодо обсягу та ймовірних причин пошкоджень (якщо можна визначити);
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 фотофіксації 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 обстеження в електронній формі за допомогою засобів Єдиного державного вебпорталу 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 місяця з дати його створення. Уповноважений орган за можливості письмово повідомляє власника (управителя) про результати комісійного обстеження шляхом надсилання 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 місцезнаходження 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 після 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 замовник письмово повідомляє уповноважений орган, а після проведення обстеження — безоплатно надає уповноваженому органу один примірник звіту та акта технічного обстеження.
У разі виконання робіт з технічного обстеження на замовлення уповноваженого органу уповноважений орган письмово повідомляє власника (управителя) пошкодженого 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 результатами» 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 надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 474;»;
10) доповнити Порядок пунктом 13 такого змісту:
«13. Відновлення пошкоджених об’єктів шляхом будівництва (капітального ремонту, реконструкції) здійснюється власником (управителем), уповноваженим органом чи іншим замовником будівництва на підставі звіту технічного обстеження
відповідно розробленої та затвердженої в установленому законодавством порядку 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
___________________________________
___ ___________ 20__ р.
(назва адміністративно-територіальної одиниці)

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 Російської 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 його 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 інформації 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 конструкції (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)
_______________
(підпис)
_______________
(підпис)

_______________________
(власне ім’я, прізвище)
_______________________
(власне ім’я, прізвище)
_______________________
(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 Національного 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 державного 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 використанням 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 належністю 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 скарги у сфері державної реєстрації відповідно до пункту 5 цього Порядку встановлено наявність 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 рішення про відмову в задоволенні такої скарги на підставі службової записки посадових
осіб Мін’юсту чи відповідного територіального органу, погодженої відповідно заступником 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 реєстрації скарги пересилає її відповідному територіальному органу чи Мін’юсту, про що повідомляється 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 реєстрації, 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 надання 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 інформації про дату, час і місце такого засідання, а під час воєнного стану — про дату засідання, та додатково повідомляє зазначену інформацію заінтересованим особам засобами електронної пошти (якщо адресу електронної пошти зазначено у скарзі у сфері державної 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 випадках, 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 реєстрації 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 особам за їх клопотанням для ознайомлення та/або фотографування. Якщо таке клопотання заявлено під час засідання колегії (крім випадку проведення засідання під час воєнного стану), колегія відкладає розгляд скарги на строк, необхідний для ознайомлення з відповідними 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 надіслання 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 розгляді скарги у сфері державної реєстрації колегіально,» замінити словами «Заінтересована 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 колегіально) або їх засвідчені копії розміщуються на офіційному веб-сайті Мін’юсту чи відповідного 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 документи, інші документи (інформація), отримані Мін’юстом чи відповідним територіальним органом, а також рішення, прийняте за результатом розгляду відповідної скарги, висновки колегії (у разі розгляду скарги у сфері державної реєстрації колегіально)» замінити словами «Матеріали скарги у сфері державної реєстрації, а також рішення, прийняте 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 заходів 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 постановою 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 затвердження 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» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1374).
4. Центральним органам виконавчої влади у місячний строк з дня набрання чинності цією постановою:
внести зміни до актів, що регулюють питання поховання військовослужбовців та
інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 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 забезпечення виконання порядків, затверджених цією постановою.
5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пунктів 14, 16 Порядку забезпечення вилучення тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із
збройною агресією проти України, затвердженого цією постановою (в частині Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин), які набирають чинності з
дня опублікування Міністерством внутрішніх справ повідомлення про початок функціонування Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у газеті «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 компетентних 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 забезпечення 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 збройною агресією проти України, до яких належать комбатанти та некомбатанти держави-агресора, комбатанти та некомбатанти України, мирні (цивільні) особи (громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які не належать до комбатантів і некомбатантів держави-агресора та України);
2) компетентні суб’єкти — уповноважені особи місцевих адміністрацій, органів
місцевого самоврядування, Міноборони, Збройних Сил, Національної гвардії, Національної поліції, ДСНС, МОЗ, СБУ (за згодою), органів прокуратури (за згодою), а також 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 (організованих збройних формувань, що перебувають під командуванням осіб, відповідальних перед цією державою за дії своїх підлеглих) і які мають право брати участь у воєнних діях;
4) некомбатанти — особи, які входять до складу збройних сил держави (організованих збройних формувань, що перебувають під командуванням осіб, відповідальних 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) адміністрації, 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 агресією проти України.
Термін «вилучення тіл (останків)» вживається у цьому Порядку в значенні терміна «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 «ідентифікація 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 значенні, наведеному в Законі України «Про судову експертизу».
3. Місцеві адміністрації за участю органів місцевого самоврядування організовують 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 зберігання тіл (останків), обладнання для фіксації інформації, якими оснащуються спеціальні 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 компетентних 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 колцентри 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 предметів, сучасних боєприпасів та підривних засобів і знешкоджують їх у разі виявлення.
Після перевірки та знешкодження вибухонебезпечних предметів, сучасних боєприпасів та підривних засобів у разі їх виявлення в місці, де знайдені тіла (останки), працівники Національної поліції перевіряють тіла (останки) на наявність вибухонебезпечних 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 вибухонебезпечних предметів, сучасних боєприпасів та підривних засобів у разі їх виявлення.
8. Місцеві адміністрації забезпечують спеціальні групи спорядженням та обладнанням відповідно до переліку, затвердженого МОЗ, а також спеціалізованими транспортними 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 (останків), зокрема про створені кол-центри та діяльність спеціальних груп.
10. Під час вилучення тіл (останків) місцеві адміністрації за можливості залучають представників засобів масової інформації з метою належного інформування суспільства про наслідки збройної агресії проти України. У разі залучення представників засобів масової інформації місцеві адміністрації проводять з ними інструктаж щодо забезпечення поваги до людської гідності та заходів безпеки під час вилучення тіл (останків).
11. Спеціальні групи здійснюють фотофіксацію та за можливості відеофіксацію
вилучення тіл (останків).
12. Вилучення спеціальною групою тіл (останків) здійснюється з дотриманням таких правил:
1) тіла (останки) вилучаються з дотриманням заходів безпеки, правил особистої 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 документами, одностроєм тощо з метою встановлення можливої їх належності до комбатантів 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 адміністрації, другий передається до органів Національної поліції. У разі одночасного виявлення декількох тіл (останків) акт складається щодо кожного тіла (останків)
окремо; до акта додаються матеріали фотофіксації та відеофіксації (у разі її здійснення);
5) тіла (останки) поміщаються в окремі спеціальні мішки (пакети, контейнери), на
яких зазначаються дата, найменування спеціальної групи, унікальний код тіла (останків) та номер спеціального мішка (пакета, контейнера);
6) здійснюються огляди місцевості навколо виявлених тіл (останків) з метою виявлення речей, документів та інших предметів, за допомогою яких можливо ідентифікувати 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 Національної поліції.
13. За можливості тіла (останки), які за результатами первинної ідентифікації можуть 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, зниклих безвісти за особливих обставин, спеціальна група вивозить їх до установ судово-медичних експертиз для відібрання зразків біологічного матеріалу тіл (останків),
які направляються до державних спеціалізованих установ, до компетенції яких належить проведення молекулярно-генетичних експертиз (досліджень), з метою проведення 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 спеціальної групи в день вивезення (транспортування) повідомляє відповідним органам Національної поліції та прокуратури, зокрема із зазначенням місця вилучення тіл (останків) і найменування та місцезнаходження державних спеціалізованих установ, до
яких спеціалізованою групою вивезені (транспортовані) тіла (останки);
2) разом з тілом (останками) загиблої (померлої) особи представникам державних спеціалізованих установ передаються герметичні пакети (мішки, контейнери) із
знайденими речами, документами та іншими предметами, а також по одному примірнику 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 керівник 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 місцеві адміністрації, крім речей та документів, що мають значення для кримінального
провадження та були вилучені у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, а також військових трофеїв.
Військові трофеї зберігаються та використовуються в порядку, визначеному Міноборони, крім військових трофеїв, що мають значення для кримінального провадження та були вилучені у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним
кодексом України.
18. Державні спеціалізовані установи з підстав і в порядку, що визначені Кримінальним 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 установи надсилають МВС для внесення до центрального обліку генетичних ознак людини.
19. МВС забезпечує внесення до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, відомостей про генетичні ознаки людини та інформації про їх поміщення 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 базі (за попереднім узгодженням) державних спеціалізованих установ. Місцеві адміністрації забезпечують такі пункти збору та зберігання тіл (останків) причепами-авторефрижераторами та/або рефрижераторами на залізничній базі, охороною і обмежують 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 гігієни з метою захисту населення від інфекційних хвороб у разі, коли це неможливо забезпечити в інший спосіб.
У разі настання обставин непереборної сили (розташування в районі проведення
воєнних (бойових) дій, перебування в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) тощо) за рішенням начальника (керівника, голови) місцевої адміністрації допускається поховання у братській могилі, при цьому за можливості тіла (останки), які за результатами первинної ідентифікації можуть належати до комбатантів та некомбатантів держави-агресора, ховаються в окрему братську могилу. Після завершення дії непереборних обставин місцева адміністрація забезпечує вилучення з братських могил
тіл (останків) відповідно до цього Порядку.
22. Ідентифіковані тіла (останки) видаються з урахуванням положень Кримінального процесуального кодексу України особі, визначеній частиною першою статті 11 Закону України «Про поховання та похоронну справу», або передаються відповідно до Порядку передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною 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 документів 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 відеофіксації (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 (медичних) служб) _________________________________________________________
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ДОКУМЕНТИ
______________________________________________________________________
(ступінь закляклості, трупні плями, гнилісне розкладання тощо)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Наявність на місці виявлення тіла (останків), тілі чи одязі слідів біологічного походження (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) тіла (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

Керівник спеціальної групи

Кількість
(цифрами і словами)
_____________
(підпис)

________________________
(посада особи, яка отримує предмети)

Місце
виявлення

Примітки

___________________
(ініціали та прізвище)

_____________
(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)

Прізвище,
власне ім’я та
Номер спе- Унікаль- по батькові
Дата, місціального ний код (за наявності) Обстави- це,
причимішка (пакетіла
загиблої (по- ни загибелі на загибелі
та, контей- (остан- мерлої) осо(смерті)
(смерті)
нера)
ків)
би (за наявності таких відомостей)
Керівник спеціальної групи

_____________
(підпис)

__________________________________________
(посада представника державної спеціалізованої
установи)

_____________
(підпис)

Інформація щодо опису речей,
документів та інших предметів,
які передаються разом з тілом
(останками) загиблої (померлої) особи

___________________
(ініціали та прізвище)
___________________
(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 взаємодії з міжнародними організаціями для забезпечення відповідно до норм міжнародного 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 державиагресора, які померли (загинули) на території України, зокрема перебуваючи в полоні, 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 проти України і які не належать до комбатантів і некомбатантів України та державиагресора;
3) загиблі (померлі) оборонці України — комбатанти та некомбатанти України,
які померли (загинули) і тіла (останки) яких перебувають під владою держави-агресора, її окупаційних сил та окупаційних адміністрацій;
4) загиблі (померлі) особи — особи, які загинули (померли) у зв’язку із збройною 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 держави-агресора);
5) комбатанти — особи, які входять до складу збройних сил держави (організованих збройних формувань, що перебувають під командуванням осіб, відповідальних 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 (організованих збройних формувань, що перебувають під командуванням осіб, відповідальних 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) адміністрації, Київська міська державна (військова, військово-цивільна) адміністрація;
8) Об’єднаний центр — Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України,
який функціонує при СБУ;
9) передача тіл (останків) — передача під владу іншої держави тіл (останків) загиблих (померлих) ворогів України та загиблих (померлих) мирних (цивільних) осіб;
10) репатріація тіл (останків) — повернення під владу України тіл (останків) загиблих (померлих) оборонців України та загиблих (померлих) мирних (цивільних) осіб.
Термін «ідентифікація» вживається у цьому Порядку в значенні терміна «ідентифікація 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 терміна «невпізнані останки померлої особи», наведеного в Законі України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин».
Термін «державна спеціалізована установа» вживається у цьому Порядку в значенні, 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 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.
4. МЗС забезпечує організацію зовнішніх зв’язків з іноземними державами та
міжнародними організаціями щодо передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною агресією проти України.
5. Невпізнані тіла (останки) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною агресією проти України, підлягають ідентифікації відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин».
Репатріація тіл (останків) може здійснюватися щодо ідентифікованих та невпізнаних тіл (останків).
Не допускається передача невпізнаних тіл (останків).
6. Для ідентифікації держава, яка запитує про передачу тіл (останків), безпосередньо або за участю третіх держав, міжнародних організацій, громадських та релігійних об’єднань, благодійних організацій передає Уповноваженому з питань осіб, зниклих 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 загиблих (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 особливих 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 поміщення та перевірку встановлених генетичних ознак людини за центральним обліком
генетичних ознак людини.
8. Визначення належності невстановленого тіла (останків) конкретній особі після 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, узагальнює отримані пропозиції для формування списку тіл (останків) загиблих (померлих) 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 питань 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 отримання узагальнених пропозицій повідомив про неможливість передачі тіла (останків) загиблої (померлої) особи у зв’язку із здійсненням кримінального провадження,
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, може звернутися до Офісу Генерального прокурора з пропозицією переглянути питання щодо
можливості передачі тіла (останків) загиблого ворога України або зазначити причини її неможливості.
14. Тіла (останки) загиблих (померлих) осіб можуть бути включені до списку для
здійснення їх передачі за наявності підтвердження від Офісу Генерального прокурора можливості передачі цих тіл (останків).
15. Тіло (останки) загиблої (померлої) особи, яка належала до громадянства України, може бути включено до списку для здійснення його передачі за наявності відповідного 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, окупаційним 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 окремих осіб, домовленості про передачу та репатріацію тіл (останків) між Україною
та державою (її окупаційними силами, окупаційними адміністраціями), до якої належали 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 окупованих територій у взаємодії з Об’єднаним центром ухвалює рішення про затвердження 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 (останків) 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 (додаток 1) у двох примірниках, які підписують представник групи з передачі та репатріації 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 передає Уповноваженому з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
21. Якщо рішення передбачає передачу тіл (останків), які вже поховані, їх ексгумацію забезпечує місцева адміністрація, на території якої вони поховані, у строк, визначений в рішенні про затвердження списку для здійснення передачі та репатріації тіл (останків).
22. Перевезення тіл (останків) з місць їх зберігання до місця їх передачі, а також
перевезення репатрійованих тіл (останків) до державних спеціалізованих установ забезпечують 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 переміщує (супроводжує) тіло (останки), пред’являє митному органу рішення, передбачене пунктом 16 цього Порядку, та документи, визначені статтею 22 Закону України «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 (останків) шляхом:
1) проведення інструктажу членів групи з передачі та репатріації тіл (останків) щодо заходів безпеки під час передачі та репатріації тіл (останків);
2) надання на час здійснення заходів із передачі та репатріації тіл (останків) необхідних матеріально-технічних засобів;
3) забезпечення автомобільним транспортом, зокрема спеціальним (за необхідності);
4) супроводження та забезпечення прикриття і захисту групи з передачі та репатріації тіл (останків) під час передачі та репатріації тіл (останків);
5) забезпечення режиму припинення вогню з боку Збройних Сил (за умови забезпечення режиму припинення вогню з боку держави-агресора) під час пересування та
передачі тіл (останків) групою з передачі та репатріації тіл (останків) у районі воєнних (бойових) дій;

6) перевірки репатрійованих тіл (останків), транспортних засобів, якими вони перевозилися, 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. Уповноважений 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 організація 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 безпеки та правил особистої гігієни.
29. Під час передачі та репатріації тіл (останків) можуть передаватися і бути отримані також документи та інші предмети, які належали загиблим (померлим) особам.
30. У разі одержання під час репатріації тіл (останків) документів та інших предметів, які належали загиблим (померлим) особам, їх перевозять разом із тілами (останками) в окремих герметичних пакетах таким чином, щоб унеможливити їх перемішування.
31. Перевезення репатрійованих загиблих (померлих) оборонців України, загиблих (померлих) мирних (цивільних) осіб здійснюється до державних спеціалізованих установ, які мають у своєму розпорядженні відповідні приміщення для зберігання 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 компетенції 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 безвісти 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 повідомляють близьким особам людини, чиє тіло (останки) було репатрійовано. Інформування 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)

Прізвище, власНомер спене ім’я та по
Уніціального кальний батькові (за на- Обставини Дата, місмішка
явності)
помертісмерті це, причина
(пакета, лакод
лої (загиблої) (загибелі)
(остансмерті
контейнеособи
(за
наявків)
ра)
ності таких відомостей)
Представник групи з передачі
та репатріації тіл (останків)

__________
(підпис)

______________________________________
(посада представника підприємства,
установи чи організації)

Інформація щодо
опису речей, документів та інших
предметів, які передаються разом
з тілом (останками) померлої (загиблої) особи

__________________
(ініціали та прізвище)
__________
(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)

Прізвище, власне
Номер
ім’я та по батьспеціаль- Унікальний кові
(за наявнос- Обставини Дата, місного міш- код тіла ті) померлої
смерті це, причина
ка (паке- (останків) гиблої) особи(за(за (загибелі)
смерті
та, коннаявності таких
тейнера)
відомостей)
Представник групи з передачі
та репатріації тіл (останків)
________________________________
(посада представника державної
спеціалізованої установи)

Інформація щодо опису речей,
документів та інших предметів,
які передаються разом з тілом (останками)
померлої (загиблої) особи

__________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

__________
(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 похований або його тіло (останки) може бути передане на зберігання 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.
Тіло (останки) померлого військовополоненого може бути передане державі, до
якої належав померлий військовополонений, відповідно до Порядку передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною агресією проти 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 релігії, до якої вони належали.
Тіла можуть бути піддані кремації лише з нагальних потреб гігієни, з огляду на релігію померлого або згідно з висловленим бажанням померлого стосовно цього. У
випадку кремації цей факт зазначається у повідомленні про смерть разом з поясненням мотивів. Після кремації урна з прахом військовополоненого розміщується в колумбарній ніші. Не допускається розвіювання праху військовополоненого.
У разі настання непереборних обставин допускається поховання у братській могилі.
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 військовополонених, 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 функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 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 місяців після його припинення або скасування ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» реалізує природний газ операторам газорозподільних систем у розмірі 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/врегулюванням гуманітарних кризових ситуацій, розраховуються на підставі методики визначення 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 України від 20 березня 2022 р. № 326 «Про затвердження Порядку визначення шкоди та
збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації» (Офіційний 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 здійснюється у разі, коли оператор газорозподільної системи:
1.1. Приєднується до договору про утворення балансуючої групи, де стороною, відповідальною 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 таких 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 вартості втрат (витоку) природного газу у разі пошкодження газопроводів та газорозподільних станцій, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, розробленої 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» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1413), оператор газорозподільної системи не надасть підтвердження 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 оператора газорозподільної системи строком дії до повного виконання ним зобов’язань за
договором купівлі-продажу природного газу, укладеним з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» у період з 1 березня 2022 р. по 30 квітня 2022 року. Положення цього підпункту не застосовується у разі відсутності станом на дату підписання
договору купівлі-продажу природного газу заборгованості оператора газорозподільної 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 розраховуються виходячи із середньомісячного обсягу втрат та виробничо-технологічних
витрат природного газу оператора газорозподільної системи протягом 2021 року за ціною 7420 гривень з урахуванням податку на додану вартість за 1000 куб. метрів газу; або
2) здійснює повну оплату вартості обсягу І (фіксований) за червень 2022 р. відповідно до умов підписаного договору купівлі-продажу природного газу, а також щомісяця до 25 числа місяця, що передує місяцю передачі, здійснює у повному розмірі попередню 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 рахунків 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 документів, 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 законодавством, 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 дорівнювати відсотку складової нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат у тарифі 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 оператор газорозподільних систем провадить ліцензійну діяльність, за заявою оператора
газорозподільної системи за погодженням із НКРЕКП.
Під час підписання договору про договірне списання сторони зобов’язані використовувати накладення електронного цифрового підпису (ЕЦП)/кваліфікованого електронного підпису (КЕП), відбитки підписів електронної печатки (за наявності), сервіси
для обміну електронними документами, при цьому електронні копії документів та електронне листування прирівнюється до оригіналів документів (повідомлень).
У разі неналежного виконання цього обов’язку продаж природного газу такому оператору газорозподільної системи за договором купівлі-продажу починаючи з 1 червня
2022 р. не здійснюється, а такий оператор газорозподільної системи (учасник балансуючої 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 газорозподільної 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 системи (учасник балансуючої групи) не включається до балансуючої групи;
1.2.3. ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжує здійснення продажу природного газу за договором купівлі-продажу природного газу за умови, якщо станом на 31 липня 2022 р. оператор газорозподільної системи не має простроченої заборгованості перед ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»
та/або іншими підприємствами Групи Нафтогаз у розумінні Статуту акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», затвердженого постановою 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 заборгованості, 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, завданих 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 оператору газорозподільної системи за договором купівлі-продажу починаючи з 3 серпня
2022 р. не здійснюється, а такий оператор газорозподільної системи (учасник балансуючої 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 методики визначення вартості втрат (витоку) природного газу у разі пошкодження газопроводів та газорозподільних станцій, завданих 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» (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 податку 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 котирування Day-ahead згідно з даними, опублікованими у джерелі котирувань ICIS European Spot
Gas Markets під заголовком «Slovakia Price Assessment» на дату, що передує дню визначення ціни в євро/МВт·год;
SK Exit fee — плата за вихід із Словаччини, розрахована за допомогою тарифного 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 газотранспортну систему України на міждержавному з’єднанні для точки входу «Будінце» на рівні 4,45 долара США за 1000 куб. метрів на добу без податку на додану вартість;
Daily booking coefficient — коефіцієнт, який застосовується до тарифів на послуги із
транспортування природного газу для точок входу в газотранспортну систему на міждержавних 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 розрахунку 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 після 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 припинено продаж газу згідно з договором, вважається, що в такого оператора газорозподільної системи відсутній постачальник із спеціальними обов’язками, на якого Кабінетом Міністрів України в установленому порядку покладені обов’язки постачати 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 президентського 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 заслуженого 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 внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України, заступник голови наглядової ради (за згодою)
БЕВЗЮК Петро Пилипович — головний спеціаліст департаменту соціального та
гуманітарного забезпечення Міноборони, секретар наглядової ради
ГОРНОСТАЙ Олександр Васильович — генеральний директор Державної організації «Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України», заслужений діяч мистецтв України (за згодою)
ЗЛОТНИК Олександр Йосипович — ректор Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра, народний артист України (за згодою)
КАЧАНОВ Петро Федорович — директор — художній керівник комунального закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва», заслужений працівник культури України (за згодою)
ПОКОТИЛО Олексій Іванович — керівник Департаменту з питань національної
безпеки та оборони Офісу Президента України (за згодою)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися тимчасово переміщені особи, виділити 243 460 593 гривень, у тому числі:
центральним органам виконавчої влади — 9 718 149 гривень для надання компенсації закладам, підприємствам, установам та організаціям державної форми власності, які належать до сфери їх управління, за розподілом згідно з додатком 1;
Міністерству розвитку громад та територій — 233 742 444 гривень для надання 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,
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. Міністерству 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
Міністерство енергетики
Міністерство освіти і науки
Міністерство охорони здоров’я
Міністерство молоді та спорту
Міністерство соціальної політики
________
Усього

Обсяг коштів, гривень
1 462 616
4 746 747
2 737 124
155 756
615 906
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
02100000000
03100000000
04100000000
05100000000
06100000000
07100000000
08100000000
09100000000
10100000000
11100000000
13100000000
14100000000
15100000000
16100000000
17100000000
18100000000
19100000000
20100000000
22100000000
23100000000
24100000000
25100000000

Назва обласного бюджету
Обласний бюджет Вінницької області
Обласний бюджет Волинської області
Обласний бюджет Дніпропетровської області
Обласний бюджет Донецької області
Обласний бюджет Житомирської області
Обласний бюджет Закарпатської області
Обласний бюджет Запорізької області
Обласний бюджет Івано-Франківської області
Обласний бюджет Київської області
Обласний бюджет Кіровоградської області
Обласний бюджет Львівської області
Обласний бюджет Миколаївської області
Обласний бюджет Одеської області
Обласний бюджет Полтавської області
Обласний бюджет Рівненської області
Обласний бюджет Сумської області
Обласний бюджет Тернопільської області
Обласний бюджет Харківської області
Обласний бюджет Хмельницької області
Обласний бюджет Черкаської області
Обласний бюджет Чернівецької області
Обласний бюджет Чернігівської області
_______
Усього

Обсяг коштів,
гривень
17 849 913
2 228 813
4 079 886
1 487 643
5 635 973
18 839 712
8 192 191
20 233 002
2 902 555
16 356 924
66 929 244
1 019 704
1 039 457
6 192 426
2 312 325
68 764
10 605 644
13 606 420
12 536 118
8 430 480
10 426 758
2 768492
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 наслідків 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 (Київської 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 адміністрації)»;
2) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
«забезпечити формування переліків пошкоджених об’єктів, що потребують першочергового 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 інформацію про обсяги перерахування бюджетних коштів та касові видатки в розрізі об’єктів.».
3. Доповнити розпорядження пунктом 21 такого змісту:
«21. Міністерству розвитку громад та територій подати до 30 грудня 2022 р. Міністерству 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. № 491-р
Київ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 17 червня 2022 р. № 493-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

Про погодження тимчасового покладення
виконання обов’язків директора державного
підприємства «Бердянський морський
торговельний порт» на Таранова М. М.

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

Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури щодо тимчасового покладення виконання обов’язків директора державного підприємства «Бердянський
морський торговельний порт» на першого заступника директора зазначеного підприємства Таранова Миколу Михайловича.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

22 червня 2022 року, середа, № 136
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ОГОЛОШЕННЯ
ДОКУМЕНТИ
Дніпровський районний суд м. Києва викликає Марасанова Юрія Володимировича як обвинуваченого на 16 годину 00 хвилин 29 червня
2022 року у справі за обвинуваченням Марасанова Юрія Володимировича, 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 України») 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 здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Марченко М. В.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинуваченої 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 судовий розгляд відбудеться 29.06.2022 о 10:00 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 дане оголошення вважається
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового
провадження.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Міняйлов Сергій Анатолійо17 червня 2022 року вич, 06.05.1982 р.н., на підставі ст. ст. 111, 133, 135,
278 КПК України, Вам у кримінальному провадженні
Дудник Людмила Борисівна, 15.05.1967р.н., громадянка України, на підставі ст. ст. 111, 133, 135, №42022132590000019 від 11.04.2022 повідомляєть278 КПК України, Вам у кримінальному провадженні ся про підозру у добровільному зайнятті громадяни№ 42022132590000029 від 31.05.2022 повідомляєть- ном України посади, пов’язаної з виконанням органіся про підозру у добровільному зайнятті громадяни- заційно-розпорядчих або адміністративно-господарном України посади, пов’язаної з виконанням органі- ських функцій, у незаконних органах влади, створезаційно-розпорядчих або адміністративно-господар- них на тимчасово окупованій території, у тому числі
ських функцій, у незаконних органах влади, створе- в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто
них на тимчасово окупованій території, у тому числі у вчиненні кримінального правопорушення, передбав окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто ченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаПрава, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвиченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
нуваченого визначені зокрема ст. 42 КПК України,
Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обви- ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конституції України.
нуваченого визначені зокрема ст. 42 КПК України,
На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України вист.ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конституції України.
кликається громадянин України Міняйлов Сергій
На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України виклиАнатолійович, 05.05.1982 р.н., о 10 годині 00 хвикається громадянка України Дудник Людмила Борилин 27, 28 та 29 червня 2022 року до Луганської обсівна, 15.05.1967 р.н., о 10 годині 00 хвилин, 27, 28,
ласної прокуратури за адресою: Кіровоградська об29 червня 2022 до Луганської обласної прокуратури
ласть, м. Кропивницький, вул. Соборна, 5-а, у криза адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Соборна, 5-а,у кримінальному проваджен- мінальному провадженні №42022132590000019 від
ні №42022132590000029 від 31.05.2022, для допиту у 11.04.2022, для допиту у якості підозрюваної, а таякості підозрюваної, а також проведення інших слід- кож проведення інших слідчих та процесуальних дій
чих та процесуальних дій у зазначеному криміналь- у зазначеному кримінальному провадженні. Поважному провадженні. Поважні причини та наслідки не- ні причини та наслідки неприбуття особи на виклик
прибуття особи на виклик вказані у ст.ст. 138, 139 вказані у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуальКримінального процесуального кодексу України.
ного кодексу України.
місто Кропивницький

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Крютченка Віталія Олександровича, погоджене прокурором п’ятого відділу Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Сидоренком Вадимом Анатолійовичем, про встановлення стороні захисту строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в рамках кримінального провадження
№ 42016000000003393 від 16.11.2016.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.03.2018 постановлено здійснювати спеціальне 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 Сергія Віталійовича, 21.09.1985 р.н., для розгляду вищезазначеного клопотання (судове засідання відбудеться в приміщенні Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
Слідчий суддя Володимир ВОРОНЬКО
Королівський районний суд м. Житомира викликає Ільніцького Михайла Євгеновича 1986 р.н., як обвинуваченого у кримінальному провадженні №296/864/22,
1-кп/296/557/22 за вчинення кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2
ст. 260 КК України, під головуванням судді Л. С. Шимон в судове засідання , що відбудеться 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. Житомир, майдан Соборний, 1, зал №5-к
Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Барвінський Микола Олек-

Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськра-

мог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомля- йонного суду Дніпропетровської області від 02.06.2022

(справа № 183/1897/22, провадження №1-кс/183/549/22)

ється про підозру у кримінальному провадженні за надано дозвіл на здійснення спеціального досудово№ 42022100000000163 від 29.04.2022, у вчинен- го розслідування стосовно підозрюваного Латки Вадині кримінального правопорушення, передбаченого ма Івановича, 06.09.1990 року народження, у кримінальному провадженні №62022050020000174 від 18.04.2022

ст. 111-2 Кримінального кодексу України, тобто у по- року, за ознаками ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України.
собництві державі-агресору.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
при здійсненні спеціального досудового
розслідування
Громадянин України Барвінський Микола Олександрович, 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 управління 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 провадженні № 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

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається 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) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Король Альони Юріївни за
адресою: вул. Старокозацька, буд. 52, м. Дніпро, Дніпропетровська область, для участі у допиті як підозрюваного 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 завершення досудового розслідування, надання доступу до
матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття
вказані в ст. ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
під час здійснення досудового
розслідування
Громадянка України Прищепа Аліна Геннадіївна, 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 процесуального кодексу України викликається у кримінальному провадженні №42022132580000077 від
06.06.2022 до до слідчого відділу 3 управління (з
дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 23 (місце фактичного розташування) на 25.06.2022 об 11:00, на 26.06.2022 об 11:00,
на 27.06.2022 об 11:00, для отримання письмового повідомлення про підозру у скоєнні кримінального 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 неприбуття вказані уст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: накладення грошового стягнення, можливість застосування приводу, здійснення спеціального досудового розслідування, здійснення спеціального судового розгляду.
Старший слідчий СВ 3 управління
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях
старший лейтенант юстиції Марина ШЕПОТЬКО

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Ростоку Любомира Станіславовича, 02.06.1995 р.н., уродженця
м. Слов’янськ Донецької області, як обвинуваченого у кримінальному провадженні
№296/9026/18 1-кп/296/185/22 по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК
України, під головуванням судді Аксьонова В. Є. в судове засідання, що призначено на 27 червня 2022р. на 16 год. 00 хв.
в приміщенні Корольовського районного
суду м. Житомира за адресою м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 106.
Явка обвинуваченого в судове засідання є обов’язковою.

Приватний нотаріус Сумського районного нотаріального округу Сумської області Хоменко О. В. повідомляє, що після смерті Постольної Марії Олександрівни, 16 серпня 1939 року
народження, яка померла 21 січня 2022 року, постійним місцем проживанням та реєстрації 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 Постанови 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 адресою: 40035, місто Суми, проспект М. Лушпи, будинок 5, корпус 30, кв. 131, або за телефонами: 068-517-33-04, 099-422-73-04.

Повідомлення про ухвалення слідчим
суддею рішення про здійснення спеціального
досудового розслідування

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

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
під час здійснення досудового
розслідування
На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України
викликається громадянка України Куліш Ганна Олександрівна, 13.04.1984 р.н., на 10 годину 00 хвилин 27, 28 та 29 червня 2022 за місцезнаходженням Щастинської окружної прокуратури Луганської області за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 34, кабінет №4, для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5
ст. 111-1 Кримінального кодексу України у кримінальному провадженні №42022132600000054
від 15.04.2022, допиту у якості підозрюваної, а
також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні.
Поважні причини та наслідки неприбуття
особи на виклик вказані у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.
Прокурор у кримінальному провадженні —
Прокурор Станично-Луганського відділу
Щастинської окружної прокуратури
Луганської області Дмитро МЕЛЬНИК

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Чернораєва Віталія Борисовича, 1960 р.н., за вчинення кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3 ,ч. 2
ст. 260 КК України, під головуванням судді Л. С. Шимон в судове засідання, що відбудеться 27 червня 2022 року о 12 год.
00 хв. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою:
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал
№5-к
Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Сумуліді Миколу Георгійовича для розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42017010000000193 відносно Сумуліді Миколи Георгійовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 29.06.2022 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, каб. 401-402.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя В. О. Жмудь

Прокуратурою
Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях № 42016000000002581 від
27.09.2016 за підозрою Курської Антоніни Георгіївни, 08.10.1955 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 111 КК України та № 42016000000003291 від
11.11.2016 за підозрою Сінані Олександра Михайловича, 11.04.1972 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 111 КК України.
У межах зазначених кримінальних проваджень стосовно вказаних осіб зібрано достатньо доказів для повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, відкриття матеріалів
досудового розслідування іншій стороні та вручення обвинувального акту.
У зв’язку з викладеним, керуючись статтями 110, 279, 290 КПК України, пропонуємо підозрюваним Курській Антоніні Георгіївні, 08.10.1955 р.н., та Сінані Олександру Михайловичу, 11.04.1972 р.н. прибути до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 24, 27, 28, 29 червня 2022 року (з 09:00
до 18:00) для проведення вказаних процесуальних дій.

Було втрачено документи видані на
ім’я Орлова Петра Ігоровича, а саме: атестат про повну загальну середню освіту ВК №37390721; додаток до атестата
серія 12АТ №765711; свідоцтво про базову загальну середню освіту серія ВК
№32744837, додаток серія 12СО №739073
виданих Червоноградським НВК №13
Червоноградської міської ради Львівської
обл., диплом бакалавра виданий Національним університетом «Юридична академія України імені Ярослава мудрого»
22.06.13 року та додаток до нього, диплом магістра виданий Національним
юридичним університетом імені Ярослава
Мудрого серія ХА №46676699 31.05.2014
року та додаток до нього. Вказані документи 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,

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 вказані в ст.139 КПК України.

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

вважати недійсними.
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.
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ОГОЛОШЕННЯ
Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинуваченого Абеляшева Олександра Віталійовича для розгляду кримінального провадження з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного до ЄРДР за
№ 42016000000002411 відносно Абеляшева Олександра Віталійовича, обвинуваченого 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 Святошинського районного суду міста Києва за адресою:
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Новик В. П.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинуваченого Михайлова Євгенія Анатолійовича, 02.09.1951
року народження, для розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за
№ 4201601000000045 відносно Михайлова Євгенія Анатолійовича, обвинуваченого у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111
КК України, та повідомляє, що судовий розгляд 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 дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинуваченого Нахлупіна Віталія Германовича, 19.04.1966 року народження, для розгляду кримінального провадження, внесеного 22.08.2016 р. до ЄРДР
за № 42016010000000184 відносно Нахлупіна Віталія Германовича, обвинуваченого у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111
КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 29.06.22 р. об 11
год. 30 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: 03148,
м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.
Суддя Ясельський А. М.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинуваченої Кузнєцову Олену Олександрівну для розгляду кримінального провадження з дозволом на здійснення спеціального судового провадження,
внесеного до ЄРДР за № 42016000000002406
відносно Кузнєцової Олени Олександрівни,
обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє,
що підготовче судове засідання відбудеться
29.06.2022 о 10 год. 45 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за
адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб.
710.
У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Новик В. П.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинуваченого Григорова Андрія Івановича для розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР
за №22017011000000020 відносно Григорова
Андрія Івановича, обвинуваченого у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 30.06.2022 р. о 16.00 год.
в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Оздоба М. О.

Дніпровський районний суд міста Києва
викликає Кустову Ірину Вікторівну як обвинувачену на 10 год. 00 хв., 27 червня 2022 року у справі за обвинуваченням Кустової Ірини Вікторівни, 05.10.1962 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення (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 адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 113.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Федосєєв С. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Вас Єлгазіну Ларису Павлівну
як обвинувачену на 11 год. 00 хв., 27 червня 2022 року у справі за обвинуваченням Єлгазіна Лариса Павлівна, 08.11.1956 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення (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 адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Федосєєв С. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Гриценка Юрія Федоровича як
обвинуваченого на 11 год. 30 хв., 27 червня
2022 року у справі за обвинуваченням Гриценка Юрія Федоровича, 03.06.1960 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення (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 адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 113.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Федосєєв С. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Скісова Олександра Євгеновича, 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 адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 24.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Бірса О. В.

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 Аржанцева Ігоря Володимировича, 25.06.1962
року народження, у вчиненні кримінального правопорушення (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 адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5,
каб. 5.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Федосєєв С. В.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Пікулу Едуарда Олександровича, як
обвинуваченого, у підготовче судове засідання, призначене на 28 червня 2022 року
на 14 годину 15 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 101, у кримінальному провадженні № 42016000000004002
від 20.12.2016 року, за обвинуваченням Пікули Едуарда Олександровича, 10.03.1976 року народження, уродженця Російської Федерації, с. Правовосгочне, Іванівського р-ну,
Амурської обл., громадянина України, проживаючого за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Рози Люксембург,
11, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 України.
Суддя Оксана Метелешко

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Атаманюка Германа Степановича, як
обвинуваченого, у підготовче судове засідання, призначене на 28 червня 2022 року на 13
годину 30 хвилин, за адресою: м. Київ, вул.
О. Кошиця, 5, каб. 101, у кримінальному провадженні № 42016000000003296 від
11.11.2016 року, за обвинуваченням Атаманюка Германа Степановича, 15.12.1967 року
народження, уродженця Російської Федерації, громадянина України, з вищою освітою,
проживаючого за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Дружби,
62, кв. 274, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК
України.
Суддя Оксана Метелешко

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. Генерала Корявко 18, кв. 80, у підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за звинуваченням Лихачової Лариси Олексіївни, 31.01.1974 р.н. у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, внесеному до Єдиного реєстру 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. Київ, 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.

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

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 Прапором України на судно «Four Winns 278 Vista», реєстраційний номер «uа 2812 МА», власник судна Шеверун Юрій Миколайович, вважати недійсними.

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

ЗАХІД

20..25
9..14

22..27
8..13

ЦЕНТР

СХІД

19..24
9..14

21..26
9..14

ПІВДЕНЬ

сонячно

20..25
10..15

мінлива
хмарність
хмарно

напрям
вітру

гроза

дощ

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 23 ЧЕРВНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+9..+14
+9..+14
+9..+14
+10..+15
+10..+15
+8..+13
+8..+13
+8..+13
+8..+13
+9..+14
+9..+14
+9..+14
+9..+14

День
+20..+25
+20..+25
+20..+25
+18..+23
+26..+31
+21..+26
+22..+27
+22..+27
+22..+27
+21..+26
+22..+27
+21..+26
+22..+27

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч
+10..+15
+9..+14
+8..+13
+8..+13
+12..+17
+9..+14
+10..+15
+8..+13
+10..+15
+10..+15
+9..+14
+12..+17
+12..+14

День
+19..+24
+18..+23
+17..+22
+19..+24
+23..+28
+20..+25
+19..+24
+26..+31
+21..+26
+18..+23
+21..+26
+18..+23
+22..+24

Укргiдрометцентр
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 правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 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 оголошення 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 обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Оболонський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Шепетіло В’ячеслава Юрійовича, 14.12.1989 року народження (останнє відоме місце
проживання: вул. Гагаріна, 28, кв. 2, м. Сімферополь, АР Крим) у вчиненні злочину 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. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який
посвідчує особу.
Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Оболонського районного 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 відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Оболонський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Колосову
Ганну Геннадіївну. 27.06.1973 року народження (останні відомі місця проживання: пр-т Кірова, 66/1/7, кв. 83, м. Сімферополь, АР Крим) у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в підготовче судове засідання, яке відбудеться 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 районного 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 відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Оболонський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Кулішова Андрія Сергійовича. 01.11.1980 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Бородіна, 2, кв. 126, м. Сімферополь, АР Крим) у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України в підготовче судове засідання, яке відбудеться 28 червня 2022 року об 11:00. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Оболонського районного 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 відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
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