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  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення кримінальної 

відповідальності за виготовлення  
та поширення забороненої інформаційної 

продукції
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради 

України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) такі зміни:
1) у статті 161:
назву і частину першу викласти в такій редакції:
«Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, на-

ціональної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за 
іншими ознаками

1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, регіональної, ра-
сової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної чес-
ті та гідності, або образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними пере-
конаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення пря-
мих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, полі-
тичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соці-
ального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або ін-
шими ознаками -

караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбав-
ленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні по-
сади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого»;

доповнити приміткою такого змісту:
«Примітка. У цій статті під регіональною належністю слід розуміти належ-

ність особи за народженням чи проживанням до регіону — частини терито-
рії України або території компактного розселення українців за межами терито-
рії України, — що відрізняється від інших територій за низкою історичних, гео-
графічних, мовних та інших ознак»;

2) розділ XIX доповнити статтею 4351 такого змісту:
«Стаття 4351. Образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військо-

вослужбовцю
1. Образа честі і гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи 

пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпе-
чення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Ро-
сійської Федерації, його близьким родичам чи членам сім’ї -

карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлен-
ням волі на той самий строк.

2. Виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності, 
погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна вій-
ськовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпе-
ки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, його 
близьким родичам чи членам сім’ї, -

карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлен-
ням волі на той самий строк»;

3) доповнити статтею 4362 такого змісту:
«Стаття 4362. Виправдовування, визнання правомірною, заперечення зброй-

ної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників
1. Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії 

Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шля-
хом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як вну-
трішнього громадянського конфлікту, виправдовування, визнання правомір-
ною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також гло-
рифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти 
України, розпочату у 2014 році, представників збройних формувань Російської 
Федерації, іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та 
груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Ро-
сійською Федерацією, а також представників окупаційної адміністрації Росій-
ської Федерації, яку складають її державні органи і структури, функціональ-
но відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, 
та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголошених ор-
ганів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих те-
риторіях України, -

караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на 
строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, 
визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації про-
ти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення зброй-
ної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянсько-
го конфлікту, виправдовування, визнання правомірною, заперечення тимчасо-
вої окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійсню-
вали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 ро-
ці, представників збройних формувань Російської Федерації, іррегулярних не-
законних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, 
підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також 
представників окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її 
державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тим-
часово окупованими територіями України, та представників підконтрольних Ро-
сійській Федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання влад-
них функцій на тимчасово окупованих територіях України, -

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі 
на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені службо-
вою особою, або вчинені повторно, або організованою групою, або з викорис-
танням засобів масової інформації, -

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіска-
цією майна або без такої».

2. Абзац перший частини другої статті 216 Кримінального процесуального 
кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) 
викласти в такій редакції:

«2. Слідчі органи безпеки здійснюють досудове розслідування криміналь-
них правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 1102, 111, 112, 113, 114, 
1141, 201, 2011, 258-2585, 2651, 305, 328, 329, 330, 3321, 3322, 333, 334, 359, 422, 
4351, 436, 4362, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінально-
го кодексу України».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чиннос-

ті цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цьо-

го Закону;

2. Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформацій-
ної політики доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок 
і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд 
Верховної Ради України у другому читанні.

Голова Верховної Ради України Р. СТЕФАНЧУК
м. Київ
14 квітня 2022 року
№ 2204-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про внесення змін до Постанови Верховної 
Ради України «Про обрання голів, перших 
заступників, заступників голів, секретарів, 
членів комітетів Верховної Ради України 

дев’ятого скликання»
Відповідно до статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради  

України» та статті 84 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України  
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до пункту 1 Постанови Верховної Ради України від 29 серпня 2019 
року «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, 
членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» такі зміни:

відкликати МЕДВЕДЧУКА Віктора Володимировича — народного депутата 
України з посади члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтегра-
ції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Авто-
номної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціо-
нальних відносин.

2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова Верховної Ради України Р. СТЕФАНЧУК

м. Київ
21 квітня 2022 року
№ 2216-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу проекту  
Закону України про внесення змін  

до Закону України «Про правовий режим 
воєнного стану» щодо функціонування 
місцевого самоврядування у період дії 

воєнного стану
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Зако-

ну України «Про правовий режим воєнного стану» щодо функціонування міс-
цевого самоврядування у період дії воєнного стану (реєстр. № 7269), поданий 
народним депутатом України Безгіним В. Ю. та іншими народними депутата-
ми України.

2. Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування доо-
працювати зазначений законопроект з урахуванням пропозицій і поправок 
суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких про-
позицій і поправок наполовину, а також з урахуванням пропозицій, висловле-
них у висновку Комітету Верховної Ради України з питань організації держав-
ної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудуван-
ня від 20 квітня 2022 року відповідно до частини першої статті 116 Регламен-
ту Верховної Ради України, та внести його на розгляд Верховної Ради України 
у другому читанні.

Голова Верховної Ради України Р. СТЕФАНЧУК
м. Київ
21 квітня 2022 року
№ 2219-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу проекту Закону 
України про внесення змін до Закону 

України «Про електронні комунікації» щодо 
підвищення ефективності організації роботи 
постачальників електронних комунікаційних 

мереж та/або послуг в умовах воєнного 
стану

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності організа-
ції роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг в 
умовах воєнного стану (реєстр. № 7227), поданий народним депутатом України 
Федієнком О. П. та іншими народними депутатами України.

2. Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації до-
опрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок і пропозицій 
суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких по-
правок і пропозицій наполовину, та внести його на розгляд Верховної Ради 
України у другому читанні.

Голова Верховної Ради України Р. СТЕФАНЧУК
м. Київ
21 квітня 2022 року
№ 2221-IX

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
3 березня 2022 року
№ 2110-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу проекту  
Закону України про внесення змін  

до деяких законів України щодо заходу  
із запобігання загрозам національної 

безпеки — позбавлення осіб державних 
нагород

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких 

законів України щодо заходу із запобігання загрозам національної безпеки — 
позбавлення осіб державних нагород (реєстр. № 6163), поданий народним де-
путатом України Лозинським Р. М. та іншими народними депутатами України.

2. Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони 
та розвідки доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок і 
пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд 
Верховної Ради України у другому читанні.

Голова Верховної Ради України Р. СТЕФАНЧУК
м. Київ
14 квітня 2022 року
№ 2195-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу проекту Закону 
України про державну реєстрацію геномної 

інформації людини
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Прийняти за основу проект Закону України про державну реєстрацію ге-

номної інформації людини (реєстр. № 4265), поданий народним депутатом 
України Бакумовим О. С. та іншими народними депутатами України.

2. Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності до-
опрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок і пропозицій 
суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ра-
ди України у другому читанні.

Голова Верховної Ради України Р. СТЕФАНЧУК
м. Київ
14 квітня 2022 року
№ 2202-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу проекту Закону 
України про внесення змін до статті 

301 Закону України «Про охорону дитинства» 
щодо представництва деяких дітей під час 

ведення в Україні воєнного стану
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до статті 

301 Закону України «Про охорону дитинства» щодо представництва деяких ді-
тей під час ведення в Україні воєнного стану (реєстр. № 7200), поданий народ-
ним депутатом України Гривком С. Д. та іншими народними депутатами Укра-
їни.

2. Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформацій-
ної політики доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок і 
пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання 
таких поправок і пропозицій наполовину, та внести його на розгляд Верховної 
Ради України у другому читанні.

Голова Верховної Ради України Р. СТЕФАНЧУК
м. Київ
14 квітня 2022 року
№ 2207-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу проекту Закону 
України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 
реінтеграції та відновлення прав дитини

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких за-

конодавчих актів України щодо реінтеграції та відновлення прав дитини (реєстр.  
№ 7231), поданий народним депутатом України Третьяковою Г. М. та іншими 
народними депутатами України.
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ДОКУМЕНТИ
  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу проекту  
Закону України про внесення змін 
до деяких законів України щодо 

безперебійного виробництва та постачання  
сільськогосподарської продукції  

під час воєнного стану
Веровна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких 

законів України щодо безперебійного виробництва та постачання сільськогос-
подарської продукції під час воєнного стану (реєстр. № 7264), поданий народ-
ним депутатом України Юрчишиним П. В. та іншими народними депутатами 
України.

2. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політи-
ки доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок і пропози-
цій суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких 
поправок і пропозицій наполовину, та внести його на розгляд Верховної Ради 
України у другому читанні.

Голова Верховної Ради України Р. СТЕФАНЧУК
м. Київ
21 квітня 2022 року
№ 2222-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу проекту Закону 
України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 
особливостей регулювання земельних 

відносин в умовах воєнного стану
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відно-
син в умовах воєнного стану (реєстр. № 7289), поданий народним депутатом 
України Нагаєвським А. С. та іншими народними депутатами України.

2. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політи-
ки доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок і пропози-
цій суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких 
поправок і пропозицій наполовину, та внести його на розгляд Верховної Ради 
України у другому читанні.

Голова Верховної Ради України Р. СТЕФАНЧУК
м. Київ
21 квітня 2022 року
№ 2223-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу проекту Закону 
України про внесення змін до деяких 
законів України щодо першочергових 

заходів реформування сфери містобудівної 
діяльності

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких 

законів України щодо першочергових заходів реформування сфери містобудів-
ної діяльності (реєстр. № 7282), поданий народним депутатом України Шуляк О. 
О. та іншими народними депутатами України.

2. Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування доо-
працювати зазначений законопроект з урахуванням пропозицій і поправок 
суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких про-
позицій і поправок наполовину, а також з урахуванням пропозицій, висловле-
них у висновку Комітету Верховної Ради України з питань організації держав-
ної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудуван-
ня від 18 квітня 2022 року відповідно до частини першої статті 116 Регламен-
ту Верховної Ради України, та внести його на розгляд Верховної Ради України 
у другому читанні.

Голова Верховної Ради України Р. СТЕФАНЧУК
м. Київ
21 квітня 2022 року
№ 2224-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу проекту Закону 
України про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо особливостей 
визначення рентної плати за користування 
надрами для видобування газу природного 
на період дії воєнного, надзвичайного стану

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Подат-

кового кодексу України щодо особливостей визначення рентної плати за ко-
ристування надрами для видобування газу природного на період дії воєнного, 
надзвичайного стану (реєстр. № 7249), поданий народними депутатами Украї-
ни Припутнем Д. С., Костюхом А.В. та іншими народними депутатами України.

2. Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та мит-
ної політики доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок і 
пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання 
таких поправок і пропозицій наполовину, та внести його на розгляд Верховної 
Ради України у другому читанні.

Голова Верховної Ради України Р. СТЕФАНЧУК
м. Київ
21 квітня 2022 року
№ 2225-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу проекту Закону 
України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо уточнення 
повноважень суб’єктів забезпечення 

цивільного захисту та імплементації норм 
міжнародного гуманітарного права у сфері 

цивільного захисту
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо уточнення повноважень суб’єктів забезпечен-
ня цивільного захисту та імплементації норм міжнародного гуманітарного пра-
ва у сфері цивільного захисту (реєстр. № 7255), поданий народним депутатом 
України Бондаренком О. В. та іншими народними депутатами України.

2. Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та приро-
докористування доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням попра-
вок і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк по-
дання таких поправок і пропозицій наполовину, та внести його на розгляд Вер-
ховної Ради України у другому читанні.

Голова Верховної Ради України Р. СТЕФАНЧУК
м. Київ
21 квітня 2022 року
№ 2226-IX

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про відзначення державними нагородами 
України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного су-
веренітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
БАННИКА Артема Валерійовича — майора
СОМЕНКА Давіда Олеговича — лейтенанта
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БЕСАГУ Валерія Миколайовича — полковника
БРОВКІНА Сергія Валерійовича — майора
ВИШНЕВСЬКОГО Владислава Ігоровича — старшого лейтенанта
ГРИЩЕНКА Олега Івановича — старшого лейтенанта
ДОРОША Ростислава Андрійовича — капітана
ЗАГУРСЬКОГО Едуарда Станіславовича — підполковника
КОЧЕТОВА Олексія Анатолійовича — старшого лейтенанта
КРУГОВОГО Дмитра Володимировича — капітана
ЛИТВЯКА Андрія Сергійовича — старшого лейтенанта
МАРЧУКА Олександра Васильовича — капітана
ПЕРЕВЕРТАЙЛА Юрія Олександровича — старшого лейтенанта
ПЕТРИШИНА Юрія Миколайовича — старшого лейтенанта медичної служби
ПРІЩЕНКА Олега Григоровича — майора
СКРИПНИКА Станіслава Сергійовича — лейтенанта медичної служби
СТЕЦЮКА Дмитра Михайловича — капітана
ЧАЙГУЦЬКОГО Андрія Едуардовича — полковника
Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня
БЕГЛАРАШВІЛІ Гелу  — солдата
БУРАКОВА Олександра Васильовича — молодшого сержанта
ІВАНЕІШВІЛІ Русудані  — солдата
ЛЕВЕНЦЯ Олега Петровича — солдата
ЛИЛИКА Владислава Олександровича — молодшого сержанта
ПЕКАРЯ Василя Миколайовича — старшого солдата
ПІТРУ Богуслава Богуславовича — солдата
ТОКАРЄВА Олександра Євгеновича — старшого солдата
ШВОРАКА Івана Сергійовича — солдата
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
АКЖИТОВА Анатолія Вікторовича — солдата
АНТЮШИНА Едуарда Івановича — солдата
АРІСТОВА Євгена Анатолійовича — солдата
БИЦЬКОГО Ярослава Миколайовича — молодшого сержанта
БІДНОГО Дениса Васильовича — молодшого сержанта
БЛИСТІВА Олександра Васильовича — старшого солдата
ВАСИЛЬЧЕНКА Миколу Анатолійовича — лейтенанта
ВОЙТЕНКА Станіслава Павловича — солдата
ГАБРУКА Вадима Володимировича — молодшого сержанта
ГАВРИША Анатолія Євгеновича — солдата
ГАМАЛЮКА Антона Михайловича — солдата
ГАРІБАШВІЛІ Андрія Аршаковіча — сержанта
ГЕКАЛА Володимира Степановича — молодшого сержанта
ГІСА Андрія Анатолійовича — солдата
ГОГУА Руслана Сергійовича — старшого сержанта
ГОРБУНОВА Євгенія Олександровича — молодшого сержанта
ГРИЦЕНКА Олексія Анатолійовича — капітана
ГУБАНОВА Вадима Геннадійовича (посмертно) — солдата
ГУСАРОВА Олексія Анатолійовича — солдата
ГУТНИКА Артема Олександровича — майора
ДЗЮБАНЕНКА Максима Юрійовича — солдата
ДИЧУКА Назара Ігоровича — солдата
ДМИТРУКА Петра Михайловича — солдата
ДРОГОМИРЕЦЬКОГО Назара Михайловича — сержанта
ДУДУШКУ Валентина Олексійовича — солдата
ДЮСЕМБІНА Жасулана  — солдата
ЄМАНОВА Олексія Григоровича — штаб-сержанта
ЖОРНЯКА Олександра Івановича — старшого солдата
ЗАЙЦЕВА Дмитра Сергійовича — молодшого сержанта
ЗЕЛЕНЮКА Артема Анатолійовича — молодшого сержанта
ЗИБІНА Владислава Костянтиновича — сержанта
ЗІНЧЕНКА Сергія Івановича — солдата
КАЛИНОВСЬКОГО Євгена Миколайовича — солдата
КИКОТЬ Марину Вікторівну — сержанта
КЛУБЕНКА Валерія Івановича — старшого солдата
КЛЮЧАРЕВА Олександра Олександровича — солдата
КОВАЛЬСЬКОГО Дениса Володимировича — солдата
КОВТУНА Євгена Олександровича — старшого сержанта
КОСТЕНКА Івана Григоровича — сержанта
КРАВЦОВА Володимира Сергійовича — старшого солдата
КРАСУЛЮ Олега Сергійовича — старшого солдата
КУРИЛА Володимира Володимировича — старшого солдата
КУЧЕРОВЦЯ Василя Петровича — старшого солдата
ЛАРЮШИНА Сергія Вікторовича — сержанта
ЛИСАКА Василя Олександровича — молодшого лейтенанта
ЛИСЕНКА Дмитра Руслановича — солдата
ЛИТВИНЕНКА Євгена Анатолійовича — старшого лейтенанта
ЛЯСОТУ Владислава Олександровича — старшого сержанта
МАГАМЕДАЛІЄВА Рустама Нурієвича — солдата
МАНЬКА Миколу Вікторовича — старшого солдата
МАТВІЄНКА Володимира Васильовича — старшого солдата
МАТВІЄНКА Олександра Ігоровича — молодшого сержанта
МИГАЛЬЧИЧА Максима Юрійовича — солдата

МИРОНЧУКА Віталія Івановича — сержанта
МУРАВСЬКОГО Ярослава Михайловича — старшого лейтенанта
МУРИНА Михайла Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
НЕЧИПОРЕНКА Дмитра Олександровича — солдата
НЕЧИПОРУКА Вадима Дмитровича — старшого солдата
ОМЕЛЬЧЕНКА Дмитра Анатолійовича — капітана
ПАВЛЕНКА Анатолія Сергійовича — солдата
ПАВЛОВА Дениса Денисовича — солдата
ПАВЛОВИЧА Назара Ігоровича — старшого солдата
ПЕДУРЯНУ Петра Сергійовича — солдата
ПЕРЕСОЛЯКА Петра Ігоровича — солдата
ПЕТРИНКУ Олександра Ярославовича (посмертно) — старшого солдата
ПЕТРУХНОВА Валерія Володимировича — солдата
ПОЛЕВЕНКА Максима Сергійовича — сержанта
ПЯТИГОРА Олександра Олександровича — солдата
РИГАЛЄВА Андрія Миколайовича — солдата
РОЗТОРГУЄВА Владислава Володимировича — солдата
РЯБУСА Ігоря Володимировича — молодшого сержанта
САБІРОВА Рустама Мурадовича — солдата
САДОВОГО Вадима Васильовича — старшого солдата
СКЛЄМОВА Євгена Геннадійовича — молодшого сержанта
СКРИННИКА Дениса Юрійовича — солдата
СКРИПНІЧЕНКА Дмитра Олексійовича — солдата
СМОЛЯРА Максима Андрійовича — старшого солдата
СОЛОВ’Я Вадима Ростиславовича — сержанта
ТІБІЛОВА Саламана Навоіловича — солдата
ТКАЧУКА Валерія Михайловича — старшого солдата
ТЮХА Миколу Миколайовича — старшого солдата
ХАРЕБІНА Євгена Юрійовича — солдата
ХАРЧЕНКА Леоніда Валерійовича — солдата
ЦЕЛІКА Олександра Вікторовича — старшого сержанта
ЧАГІНА Івана Андрійовича — старшого солдата
ЧЕБОТАРЬОВА Юрія Миколайовича — солдата
ЧЕРКАШИНА Андрія Вікторовича — молодшого сержанта
ЧУМАКОЛЕНКА Андрія Вікторовича (посмертно) — солдата
ШАПОВАЛОВА Андрія Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ШЕПУТУ Надію Олександрівну — молодшого сержанта
ШИМКОВА Дмитра Володимировича — молодшого сержанта
ШИНКАРЕНКО Катерину Сергіївну — солдата
ШРАМКА Віктора Миколайовича — солдата
ЩУСА Олексія Васильовича — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
САКУНА Олександра Миколайовича — підполковника
СЕМЕНОВА Павла Леонідовича — підполковника
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
АНДРЮЩЕНКА Олександра Сергійовича — солдата
БАБИЧА Тімура Миколайовича — солдата
БАЙДАЛЮКА Руслана Володимировича — капітана медичної служби
БАЛІЦЬКОГО Анатолія Юрійовича — старшого сержанта
БАРЦЕВА Валерія Вікторовича — молодшого сержанта
БІЗЮКА Сергія Івановича — солдата
БІЛИКА Петра Миколайовича — солдата
БОДНЕВИЧА Юрія Павловича — капітана
БОЖЕНКА Владислава Віталійовича — солдата
БОНДАРЕНКА Андрія Валентиновича — солдата
БОНДАРУКА Андрія Васильовича — старшого лейтенанта медичної служби
БОРИСЕНКА Юрія Миколайовича — солдата
БРЕДКОВА Ігоря Олеговича — солдата
БУРМАКУ Валерія Миколайовича — молодшого сержанта
БУТКА Віктора Вікторовича — майора
ВАВРЕНЮКА Артема Антоновича — молодшого сержанта
ВАНГЕЛУ Андрія Олександровича — старшого солдата
ВЕЛІТЧЕНКА Олександра Миколайовича — сержанта
ВИНТУ Сергія Михайловича — старшого солдата
ВЛАСЕНКА Олександра Миколайовича — старшого солдата
ВЛАСОВА Віталія Володимировича — головного сержанта
ВОЙТЕНКА Сергія Васильовича — сержанта
ВОЛКОВА Миколу Володимировича — солдата
ВОЛОБУЄВА Олександра Івановича — старшого лейтенанта
ГАПОНА Олександра Віталійовича — капітана
ГОЛОЯДА Олексія Анатолійовича — молодшого сержанта
ГОРДЄЄВА Ростислава Руслановича — солдата
ГОЯНА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта
ГРИГОРЕНКА Андрія Миколайовича — підполковника
ДАРМОСТУКА Вадима Миколайовича — підполковника
ДЕМЧУКА Андрія Сергійовича — солдата
ДЕМЧУКА Віталія Володимировича — старшого лейтенанта
ДЖЕГЛАВА Євгена Андрійовича — старшого сержанта
ДМИТРУКА Юрія Петровича — молодшого сержанта
ДОРОША Андрія Володимировича — старшого солдата
ДОРОША Юрія Дмитровича — майстер-сержанта
ЄПІКА Олексія Миколайовича — солдата
ЄРШОВА Олексія Валерійовича — старшого солдата
ЖЕЛІЗНЯКА Романа Петровича — старшого солдата
ЖУКОВА Миколу Володимировича — головного сержанта
ЗАВАДУ Олександра Андрійовича — старшого солдата
ЗАВІРЮХУ Павла Володимировича — молодшого лейтенанта
ЗАДОРОЖНЬОГО Віталія Анатолійовича — солдата
ЗИМУ Юрія Володимировича — капітана медичної служби
КАЛІНІНА Вадима Миколайовича — старшого солдата
КНЯЗЄВА Андрія Олександровича — молодшого сержанта
КОЗЛОВА Олександра Валентиновича — лейтенанта медичної служби
КОРПАНА Івана Тарасовича — старшого солдата
КОРЯЧКА Олександра Анатолійовича — старшого сержанта
КОСТЮКА Миколу Анатолійовича — старшого солдата
КОТЕНКА Олександра Федоровича — капітана
КСЕНДЖОНКА Ігоря Юрійовича — молодшого сержанта
КУППА Ернеста Хельмутовича — старшого солдата
КУЧИНСЬКОГО Романа Олександровича — старшого солдата
ЛАВРИКА Олександра Олексійовича — старшого сержанта
ЛАДИГУ Віктора Миколайовича — старшого солдата
ЛЕВАДНОГО Вячеслава Григоровича — старшого солдата
ЛЕГКОГО Миколу Олександровича — сержанта
ЛЕОНЧЕНКА Сергія Сергійовича — солдата
ЛЕЩЕНКА Дмитра Анатолійовича — солдата
ЛІСНЯКА Вадима Олександровича — солдата
ЛОБОДУ Романа Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
ЛОЗОВОГО Назара Андрійовича — солдата
ЛУЩАНА Сергія Сергійовича — солдата
МАКАРОВЦЯ Євгена Федоровича — старшого солдата
МАКСИМЛЮКА Сергія Івановича — старшого солдата
МАРУСІНА Віталія Олександровича — капітана
МИКОЛАЙЧУКА Ігоря Анатолійовича — сержанта
МИРГОРОДСЬКОГО Миколу Вікторовича — молодшого сержанта
МІНЬКОВСЬКОГО Даніїла Віталійовича — солдата
МІРЕЦЬКОГО Руслана Васильовича — штаб-сержанта
МОЛОТОВА Юрія Андрійовича — солдата
МОЛЧАНОВА Олександра Олександровича — старшого солдата
МОХНА Валерія Миколайовича — молодшого сержанта
МУХУ Артема Олександровича — старшину
НАГУРНОГО Олега Григоровича — сержанта
НАЗАРЕНКА Євгена Володимировича — сержанта
НЕЙВЕРТА Олега Вадимовича — майора
НЕСТЕРОВА Сергія Миколайовича (посмертно) — сержанта
НЄСІНА Сергія Євгеновича — солдата
НОВІКА Олександра Олександровича — старшого солдата
ОРЕШКІНА Руслана Сергійовича — солдата
ПАДАЛКІНА Андрія Олександровича — капітана
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ПЕТРЕНКА Олександра Володимировича — старшого сержанта
ПОЛЕВЕНКА Сергія Васильовича — сержанта
ПРОДУНА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта
РИБАЛЬСЬКОГО  Руслана Миколайовича — старшого сержанта
РИБІКОВА Семена Григоровича — майора
РОЗГОНЮКА Руслана Івановича — молодшого сержанта
РУДНИКА Дениса — старшого солдата
РУДНИКА Сергія Валерійовича — капітана
РУСІНЮКА Станіслава Юрійовича — старшого солдата
САВІНА Олега Михайловича — молодшого сержанта
САВЧЕНКА Олексія Юрійовича — старшого солдата
САДОВОГО Андрія Васильовича — старшого солдата
САКАДЬОЛА Павла Олексійовича — молодшого сержанта
САЛЬНИЧЕНКА Олександра Олександровича — солдата
САПРОНОВА Василя Володимировича — старшого солдата
СКРИПНІКА Платона Леонідовича — сержанта
СМАЛЯ Олександра Петровича — молодшого сержанта
СМОЛКІНА Олексія Олеговича — сержанта
СТАНКЕВИЧА Андрія Вікторовича — капітана медичної служби
СТЕЦЕНКА Олега Анатолійовича — капітана
ТЕРЕНТЬЄВА Сергія Юрійовича — старшого солдата
ТИМОШЕНКА Івана Миколайовича — сержанта
ТОКАРЯ Павла Вікторовича — старшого солдата
ТОЛМАЧОВА Віктора Володимировича — штаб-сержанта
УКРАЇНЦЯ Євгена Вікторовича — солдата
УРАЗОВА Ігоря Ігоровича — молодшого лейтенанта
УСА Олександра Станіславовича — солдата
ФЛІСА Дмитра Михайловича — солдата
ФРУНТА Сергія Андрійовича — штаб-сержанта
ХАРЬКОВА Віталія Костянтиновича — молодшого лейтенанта
ЧЕПІКОВА Дмитра Анатолійовича — старшого солдата
ЧЕРЕДНИЧЕНКА Ігоря Леонідовича — підполковника
ЧЕРНИША Андрія Олександровича — старшого солдата
ЧУМАКА Владислава Вадимовича — солдата
ШЕВРІКУКА Андрія Юрійовича — старшого солдата
ШЕВЧЕНКА Юрія Юрійовича — старшину
ШКАРУПУ Олександра Сергійовича — старшого солдата
ЯРЕМЧУКА Віталія Вікторовича — солдата
Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»
БАЛАКА Ігоря Євгеновича — штаб-сержанта
БАСАРАБА Мирона Романовича — штаб-сержанта
БЄЛОУСОВА Ігоря Володимировича — майстер-сержанта
БУГРІМА Станіслава Валерійовича — старшого солдата
КАЗАКОВА Кирила В’ячеславовича — штаб-сержанта
КОРНЄВА Павла Олександровича — молодшого сержанта
ЛАВРЕНЧУКА Сергія Михайловича — сержанта
ЛІПКЕВИЧА Віктора Миколайовича — молодшого сержанта
НІКІФОРОВА Дениса Валерійовича — майстер-сержанта
НІКОЛАЄНКА Олексія Володимировича — підполковника
НОВІКОВА Євгенія Євгенійовича — старшого солдата
НОСА Тараса Михайловича — старшого солдата
НУЖНОГО Євгенія Миколайовича — старшого солдата
ОМЕЛЮХА Ігоря Михайловича — старшого сержанта
ОНИЩЕНКА Сергія Вікторовича — солдата
ПАНФІЛОВА Валерія Леонідовича — молодшого сержанта
ПОЛЬОВОГО Віталія Анатолійовича — сержанта
ПОНОМАРЬОВА Андрія Павловича — старшого солдата
РОМАНОВА Сергія Васильовича — сержанта
СИНЕЛЬНИКОВА Вадима Станіславовича — штаб-сержанта
ТІШЕВСЬКОГО Сергія Андрійовича — солдата
ХАСА Юрія Васильовича — старшого сержанта
ЧЕГОДАРА Артема Сергійовича — старшого солдата
ЧУБЕНКА Сергія Вікторовича — солдата
ЯРМУЛУ Сергія Миколайовича — старшого солдата.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
25 квітня 2022 року
№278/2022

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про відзначення державними нагородами 
України працівників Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» 
Міністерства охорони здоров’я України

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони 
здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги, сумлінну працю та висо-
кий професіоналізм ПОСТАНОВЛЯЮ:

Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
ЖОВНІРА Володимира Аполлінарійовича — генерального директора, ліка-

ря-анестезіолога
Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
ІВАНОВУ Тетяну Павлівну — медичного директора
КУРАМШИНУ Майю Іванівну — шеф-кухаря
Присвоїти почесне звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ»
БОРИСОВІЙ Ларисі Миколаївні — лікарю-педіатру-неонатологу
ПЛАВСЬКОМУ Павлу Миколайовичу — завідувачу відділення
ЧЕРНИШУКУ Сергію Сергійовичу — лікарю-анестезіологу.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
26 квітня 2022 року
№279/2022

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про відзначення державними нагородами 
України працівників державного 
спеціалізованого підприємства 

«Чорнобильська АЕС», Київська область
За вірність Українському народові, вагомий особистий внесок у подолан-

ня наслідків Чорнобильської катастрофи, мужність і самовідданість, виявлені 
у забезпеченні життєдіяльності об’єктів Чорнобильської АЕС в умовах окупації 
під час збройної агресії Російської Федерації проти України, сумлінне виконан-
ня професійного обов’язку та у зв’язку з 36-ми роковинами Чорнобильської ка-
тастрофи ПОСТАНОВЛЯЮ:

Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
АГУЗАРОВА Федора Кимовича — водія транспортного цеху
ВЕКШИНА Олександра Дмитровича — електрослюсаря цеху теплової авто-

матики та вимірювань
ГЕЙКА Валентина Олександровича — начальника зміни
ГОНЧАРОВА Сергія Олександровича — начальника зміни цеху з поводження 

з радіоактивними відходами
ЄВТЄЄВУ Тетяну Миколаївну — дезактиваторника адміністративно-госпо-

дарського цеху
ЄРАШОВУ Зою Олексіївну — машиніста цеху зняття з експлуатації
ЗАЯЦА Олексія Дмитровича — охоронника загону охорони
ІВКІНУ Наталію Юріївну — дезактиваторника адміністративно-господарсько-

го цеху
КОЗАК Людмилу Вячеславівну —  інженера служби фізичного захисту

КРИВОПИШУ Таїсію Михайлівну — дезактиваторника адміністративно-гос-
подарського цеху

ЛАЗЕБНУ Людмилу Володимирівну — дезактиваторника адміністративно-
господарського цеху

ЛЕВЧЕНКА Олександра Михайловича — слюсаря цеху експлуатації об’єкта 
«Укриття»

ЛУТЧЕНКА Віталія Івановича — машиніста цеху зняття з експлуатації
МАКЛЮКА Сергія Васильовича — начальника зміни 
МАТЮХУ Тетяну Миколаївну — буфетника відділу організації харчування
МИХАЙЛЕНКО Людмилу Василівну — фельдшера пункту охорони здоров’я 

адміністративно-побутового комплексу
МОЙСЕЄНКО Тетяну Іванівну — кухаря відділу організації харчування
НАЗАРЕНКА Петра Івановича — охоронника загону охорони
ОКСЮКА Володимира Юрійовича — провідного інженера-електроніка цеху 

теплової автоматики та  вимірювань
ПАРИКВАША Богдана Ігоровича — слюсаря цеху експлуатації об’єкта 

«Укриття»
РИЖКОВУ Марину Василівну — інженера служби фізичного захисту
СЕЙДУ Валерія Олександровича — тимчасово виконуючого обов’язки гене-

рального директора
СЕМЕНОВА Валерія Сергійовича — провідного інженера служби фізичного за-

хисту
СИДОРЕНКА Анатолія Анатолійовича — начальника зміни цеху радіаційної 

безпеки
СИДОРЕНКА Василя Миколайовича — електрослюсаря цеху теплової авто-

матики та вимірювань
СІРУ Надію Михайлівну — дезактиваторника адміністративно-господарсько-

го цеху
СКИРТУ Катерину Володимирівну — молодшу медичну сестру пункту охоро-

ни здоров’я адміністративно-побутового комплексу
СТАРОВОЙТА Володимира Михайловича —  водія транспортного цеху
ТЕРЕХОВЦЯ Сергія Івановича — директора підприємства «Ресурс Еко Слав»
ТКАЧЕНКА Володимира Петровича — начальника зміни цеху експлуатації 

об’єкта «Укриття»
ТОЛПЕГІНУ Раїсу Рабитівну — мийника посуду відділу організації харчуван-

ня
УЛЬЯНЧЕНКА Євгена Івановича — оператора цеху з поводження з відпра-

цьованим ядерним паливом
ФАЛЬШОВНИКА Володимира Дмитровича — начальника зміни 
ХАРЧЕНКА Віталія Володимировича — фельдшера пункту охорони здоров’я 

адміністративно-побутового комплексу
ЧЕРЕПАНОВА Олександра Сергійовича — переробника цеху з поводження з 

радіоактивними відходами
ЧОБОТАРЯ Анатолія Миколайовича — опалювача комунального підприєм-

ства «Зеленбуд» Чернігівської міської ради
ШЕЛЕСТІЯ Олексія Володимировича — начальника зміни.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
26 квітня 2022 року
№280/2022

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 квітня 2022 р. № 476 
Київ

Про внесення змін до Порядку оформлення 
і видачі довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік вну-

трішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 1 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» 
(Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 20, ст. 552, № 70, 
ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669; 2019 р., № 68, ст. 2361; 2020 р., № 32, ст. 1095; 
2021 р., № 98, ст. 6387), — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міні-
стрів України від 13 березня 2022 р. № 269, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 квітня 2022 р. № 476

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку оформлення і видачі довідки  

про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
1. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
«Інформація про внутрішньо переміщену особу, у тому чис-

лі отримана від уповноваженої особи територіальної громади/цен-
тру надання адміністративних послуг у вигляді сформованої електро-
нної справи, включається до Єдиної інформаційної бази даних про вну-
трішньо переміщених осіб без копій / сканкопій документів, передбачених  
пунктом 4 цього Порядку. При цьому посадова особа уповноваженого органу, 
уповноважена особа територіальної громади / центру надання адміністративних 
послуг несе персональну відповідальність за правильність внесення інформа-
ції про внутрішньо переміщену особу до електронної справи та Єдиної інфор-
маційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.». 

2. Абзац дев’ятнадцятий пункту 3 після слів «Адміністрації Держприкордон-
служби,» доповнити словами «Мінцифри та»;

3. У пункті 7:
1) абзац перший після слів «посадова особа уповноваженого органу» допо-

внити словами «або уповноважена особа територіальної громади/ центру на-
дання адміністративних послуг»;

2) в абзаці третьому слова «, в тому числі на оплату житлово-комунальних 
послуг, та житлових субсидій» виключити;

3) абзац шостий викласти в такій редакції:
«обов’язок повідомити уповноваженому органу або уповноваженій особі 

територіальної громади / центру надання адміністративних послуг за місцем 
отримання довідки про добровільне повернення до покинутого постійного міс-
ця проживання не пізніш як за три дні до від’їзду або протягом трьох днів упо-
вноваженому органу після повернення до покинутого постійного місця прожи-
вання.».

4. Пункт 71 викласти в такій редакції:
«71. У разі наявності підстав, передбачених статтею 12 Закону, МВС, Націо-

нальна поліція, ДМС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінфін, Мін-
цифри подають уповноваженому органу відповідну інформацію для прийняття 
рішення щодо зняття з обліку внутрішньо переміщених осіб.

Рішення про скасування дії довідки відповідно до статті 12 Закону (крім осіб, 
які є власниками пошкодженого або знищеного нерухомого майна внаслідок 
бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією 
Російської Федерації, і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зо-
крема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг) приймається 
керівником уповноваженого органу за місцем проживання особи та надаєть-
ся їй протягом трьох днів з дати прийняття такого рішення або надсилається на 
адресу місця проживання, зазначену в довідці.

Рішення про скасування дії довідки також приймається після надання пові-
домлення внутрішньо переміщеною особою про повернення до покинутого по-
стійного місця проживання (крім осіб, які є власниками пошкодженого або зни-
щеного нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, дивер-
сій, спричинених військовою агресією Російської Федерації і подали заявку на 
відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал 
електронних послуг):

керівником відповідного уповноваженого органу або уповноваженою осо-
бою територіальної громади / центру надання адміністративних послуг — у ра-
зі подання повідомлення за місцем отримання довідки;

керівником відповідного уповноваженого органу — у разі подання повідо-
млення після повернення до покинутого постійного місця проживання.

Уповноважений орган або уповноважена особа територіальної громади / 
центру надання адміністративних послуг на підставі прийнятого рішення невід-
кладно вносить до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміще-
них осіб запис про скасування дії довідки.».

5. Доповнити Порядок пунктом 72 такого змісту:

«72. На період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поши-
ренням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни забороняється прийняття 
рішення про скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміще-
ної особи на підставі інформації про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи 
за місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо 
переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання.».

6. Абзац перший пункту 91 після слів «повідомлення про зміну фактичного 
місця проживання/перебування» доповнити словами «або про добровільне по-
вернення до покинутого постійного місця проживання».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 квітня 2022 р. № 477 
Київ

Про внесення зміни до Державної програми 
забезпечення молоді житлом  

на 2013—2023 роки
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013—2023 

роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р.  
№ 967 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 81, ст. 3261; 2021 р., № 4, ст. 215, № 76,  
ст. 4793), зміну, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 квітня 2022 р. № 477

ЗМІНА, 
що вноситься до Державної програми забезпечення  

молоді житлом на 2013—2023 роки
Розділ «Завдання і заходи» після абзацу четвертого доповнити новим абза-

цом такого змісту:
«виконання інших заходів, які передбачені Порядком використання ко-

штів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіта-
лу Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприян-
ня молодіжному житловому будівництву» з подальшим спрямуванням на ви-
конання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013—2023 ро-
ки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р.  
№ 488 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 35, ст. 1456; 2021 р., № 25,  
ст. 1185), в межах коштів, передбачених на збільшення статутного капіталу 
Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння 
молодіжному житловому будівництву» у 2021 та 2022 роках, та які фактично 
не були використані на надання пільгових довгострокових кредитів молодим 
сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла.».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 квітня 2022 р. № 478 
Київ

Про затвердження Порядку затвердження 
тваринницьких потужностей для цілей 

експорту, імпорту та здійснення діяльності, 
що становить високий ризик

Відповідно до частини двадцять четвертої статті 43 Закону України «Про ве-
теринарну медицину» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок затвердження тваринницьких потужностей для ці-
лей експорту, імпорту та здійснення діяльності, що становить високий ризик, 
що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та вводиться в дію 
одночасно із Законом України від 4 лютого 2021 р. № 1206-IX «Про ветеринар-
ну медицину».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 19 квітня 2022 р. № 478

ПОРЯДОК  
затвердження тваринницьких потужностей для цілей експорту, імпорту  

та здійснення діяльності, що становить високий ризик

Загальні положення
1. Цей Порядок визначає процедуру затвердження тваринницьких потужнос-

тей для цілей експорту, імпорту та здійснення діяльності, що становить висо-
кий ризик.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі 
України «Про ветеринарну медицину» (далі — Закон).

3. Для здійснення діяльності, що становить високий ризик, затвердженню 
підлягають такі види тваринницьких потужностей:

1) потужності з утримання свійських наземних тварин, які становлять ви-
сокий ризик щодо поширення хвороб тварин. Види потужностей з утриман-
ня свійських наземних тварин, які становлять високий ризик щодо поширення 
хвороб тварин, затверджуються Мінагрополітики;

2) потужності, на яких утримуються тварини аквакультури з метою їх пе-
реміщення із зазначених потужностей живими або як продукції аквакультури;

3) потужності з утримання та вирощування тварин аквакультури, які станов-
лять високий ризик у зв’язку з:

видами, категорією та кількістю тварин аквакультури, які утримуються та ви-
рощуються на зазначених потужностях;

видом зазначених потужностей;
переміщенням тварин аквакультури з/до зазначених потужностей. 
Види потужностей з утримання та вирощування тварин аквакультури, які 

становлять високий ризик, затверджуються Мінагрополітики;
4) закриті потужності;
5) потужності, на яких здійснюється забій або переробка тварин аквакульту-

ри з метою контролю хвороб тварин.
4. Для здійснення експорту та імпорту тварин затвердженню підлягають такі 

види тваринницьких потужностей:
1) центри збору копитних тварин та/або птиці, призначені для експорту та-

ких тварин та/або птиці з України та/або їх ввезення (імпорту) з інших країн;
2) потужності з виробництва та/або обігу репродуктивного матеріалу вели-

кої рогатої худоби, овець, кіз, свиней та коней, призначеного для експорту з 
України;

3) інкубаторії (інкубаційні цехи) та потужності з утримання племінної птиці, 
на яких здійснюється виведення і зберігання інкубаційних яєць та/або утриман-
ня свійської птиці, призначених для експорту з України;

4) потужності з утримання свійської птиці, призначеної для експорту з Укра-
їни (крім потужностей з утримання свійської птиці, призначеної для забою або 
виробництва інкубаційних яєць).

5. Затвердженню не підлягають тваринницькі потужності, визначені части-
ною четвертою статті 43 Закону.

6. Кожна окрема тваринницька потужність або група потужностей у випад-
ках, визначених частиною шостою статті 43 Закону, повинна бути затверджена 
до початку її експлуатації.

7. Окремою тваринницькою потужністю вважається тваринницька потуж-
ність, розташована за однією адресою. Адресою тваринницької потужності, яка 
є транспортним засобом або іншим рухомим майном, вважається місцезнахо-
дження (місце проживання) оператора потужностей, в управлінні якого перебу-
ває така тваринницька потужність.

8. Затвердження тваринницьких потужностей здійснюється безоплатно.
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ДОКУМЕНТИ
Подання заяви про затвердження  

тваринницьких потужностей
9. Для затвердження тваринницької потужності оператор потужностей подає 

до територіального органу Держпродспоживслужби за адресою тваринницької 
потужності заяву про затвердження тваринницької потужності. Форма відпо-
відної заяви встановлюється Мінагрополітики.

10. Заява про затвердження тваринницької потужності підписується опера-
тором потужностей або уповноваженою ним особою, подається в паперовій 
або електронній формі. Подання заяви про затвердження тваринницької по-
тужності в електронній формі здійснюється відповідно до вимог Законів Украї-
ни «Про електронні довірчі послуги» та «Про електронні документи та електро-
нний документообіг».

11. Для затвердження груп тваринницьких потужностей, зазначених в части-
ні шостій статті 43 Закону, подається одна заява про затвердження тваринниць-
кої потужності (незалежно від кількості тваринницьких потужностей). 

12. Заява про затвердження тваринницької потужності реєструється терито-
ріальним органом Держпродспоживслужби в день її надходження.

13. Оператор потужностей відповідальний за достовірність інформації, за-
значеної ним (або уповноваженою ним особою) у заяві про затвердження тва-
ринницької потужності.

Інспектування тваринницьких потужностей  
для цілей їх затвердження

14. Не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання територіальним органом 
Держпродспоживслужби заяви про затвердження тваринницької потужності 
державний ветеринарний інспектор здійснює інспектування такої тваринниць-
кої потужності.

15. Інспектування тваринницької потужності здійснюється із застосуван-
ням акта державного контролю (далі — акт), форма якого затверджується Мі-
нагрополітики відповідно до пункту 1 частини першої статті 6 Закону України 
«Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продук-
ти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуч-
чя тварин».

16. За результатами інспектування тваринницької потужності державним ве-
теринарним інспектором складається акт, в якому визначається відповідність 
тваринницької потужності вимогам, визначеним частиною восьмою статті 43 
Закону.

17. Акт складається в двох примірниках, один з яких вручається оператору 
потужностей протягом трьох робочих днів з дня його складення.

Затвердження тваринницьких потужностей  
або відмова у їх затвердженні

18. Рішення про затвердження або про відмову у затвердженні тваринниць-
кої потужності приймається територіальним органом Держпродспоживслужби 
не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заяви про затвердження тва-
ринницької потужності.

19. Копія рішення про затвердження або про відмову у затвердженні тва-
ринницької потужності надається (надсилається) оператору потужностей у па-
перовій або електронній формі не пізніше наступного робочого дня після йо-
го прийняття. Копія рішення про затвердження або про відмову у затвердженні 
тваринницької потужності надсилається оператору потужностей в електронній 
формі відповідно до вимог Законів України «Про електронні довірчі послуги» 
та «Про електронні документи та електронний документообіг».

20. Рішення про затвердження тваринницької потужності має містити такі 
відомості:

1) найменування або прізвище, власне ім’я, по батькові (у разі наявності) 
оператора потужностей;

2) ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних 
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (для оператора  
ринку — юридичної особи) або реєстраційний номер облікової картки платни-
ка податків чи серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої ре-
лігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролю-
ючому органу і мають відмітку у паспорті) для фізичних осіб — підприємців;

3) місцезнаходження та/або місце проживання оператора потужностей;
4) назву (опис) тваринницької потужності;
5) адресу тваринницької потужності;
6) вид діяльності, що планується здійснювати з використанням тваринниць-

кої потужності;
7)  перелік видів тварин та/або їх репродуктивного матеріалу, щодо яких пла-

нується здійснюватися діяльність з використанням тваринницької потужності;
8)  вид оператора потужностей за класифікацією суб’єктів господарювання, 

визначеною Господарським кодексом України (суб’єкт мікро-, малого, серед-
нього або великого підприємництва);

9) дату прийняття територіальним органом Держпродспоживслужби рішен-
ня про затвердження тваринницької потужності;

10) реєстраційний номер тваринницької потужності;
11) інформацію про те, що строк дії рішення про затвердження тваринниць-

кої потужності є необмеженим.
21. Одночасно з прийняттям рішення про затвердження тваринницької по-

тужності територіальний орган Держпродспоживслужби присвоює кожній за-
твердженій тваринницькій потужності (групі тваринницьких потужностей, за-
значеній в частині шостій статті 43 Закону) реєстраційний номер.

22. Реєстраційний номер тваринницької потужності, зазначений в пункті 21 
цього Порядку, складається з таких елементів, які розділяються дефісом:

1) літери «b»;
2) двозначного літерного коду України (UA);
3) коду адміністративно-територіальної одиниці, де розташована тварин-

ницька потужність, згідно з Кодифікацією адміністративно-територіальних 
одиниць України, визначеною у додатку 1;

4) порядкового номера тваринницької потужності, що присвоюється авто-
матично за арифметичним порядком, який починається з одиниці. Порядковий 
номер тваринницької потужності є унікальним та не може бути присвоєний ін-
шій тваринницькій потужності, що розташована на території відповідної адміні-
стративно-територіальної одиниці, зокрема після внесення до Державного ре-
єстру тваринницьких потужностей та операторів ринку відомостей про припи-
нення дії рішення про затвердження тваринницької потужності.

23. Не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про затвер-
дження тваринницької потужності територіальний орган Держпродспожив-
служби вносить відомості про таку потужність та про відповідного оператора 
ринку до Державного реєстру тваринницьких потужностей та операторів ринку.

24. Рішення про відмову у затвердженні тваринницької потужності прийма-
ється територіальним органом Держпродспоживслужби за наявності таких під-
став:

1) відсутність у заяві про затвердження тваринницької потужності інформа-
ції, що вимагається згідно із законом;

2) виявлення у заяві про затвердження тваринницької потужності недосто-
вірних відомостей;

3) встановлення за результатами інспектування тваринницької потужності 
її невідповідності вимогам законодавства про ветеринарну медицину та бла-
гополуччя тварин.

Відмова у затвердженні тваринницької потужності з інших підстав заборо-
няється.

У рішенні про відмову у затвердженні тваринницької потужності обов’язково 
зазначаються підстава для відмови та фактичні обставини, що підтверджують 
наявність такої підстави.

25. Після усунення причин, що стали підставою для відмови у затвердженні 
тваринницької потужності, оператор потужностей має право повторно зверну-
тися до територіального органу Держпродспоживслужби із заявою про затвер-
дження такої потужності. 

Подання заяви про затвердження тваринницької потужності здійснюється 
відповідно до вимог, встановлених пунктами 9—13 цього Порядку.

26. Рішення про відмову у затвердженні тваринницької потужності може бу-
ти оскаржено до Держпродспоживслужби або до суду.

27. У разі реконструкції затвердженої тваринницької потужності, що має на-
слідком істотну зміну характеристик приміщень та технологічних процесів або 
видів діяльності, зазначених у рішенні про її затвердження, оператор потужнос-
тей повинен не пізніш як за десять робочих днів до дня відновлення експлуа-
тації цієї потужності звернутися до територіального органу Держпродспожив-
служби із заявою про проведення позапланового інспектування зазначеної по-
тужності згідно з додатком 2. 

Заява про проведення позапланового інспектування тваринницької потуж-
ності подається до територіального органу Держпродспоживслужби за адре-
сою тваринницької потужності.

Заява про проведення позапланового інспектування тваринницької потуж-
ності підписується оператором потужностей або уповноваженою ним особою, 
подається в паперовій або електронній формі. У разі подання заяви в елек-
тронній формі застосовуються вимоги, передбачені у пункті 10 цього Порядку.

28. Протягом п’яти робочих днів з дня отримання територіальним органом 
Держпродспоживслужби заяви про проведення позапланового інспектування 
тваринницької потужності (додаток 2) державний ветеринарний інспектор про-
водить інспектування зазначеної у такій заяві тваринницької потужності.

Оформлення результату позапланового інспектування тваринницької потуж-
ності здійснюється відповідно до частини шостої статті 7 Закону України «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяль-
ності».

Оператор потужностей має право відновити експлуатацію тваринницької по-
тужності після отримання акта, що підтверджує відповідність цієї потужнос-
ті вимогам законодавства про ветеринарну медицину та благополуччя тварин.

Тимчасове затвердження тваринницьких потужностей
29. Якщо за результатами інспектування тваринницької потужності встанов-

лено, що тваринницька потужність відповідає вимогам законодавства про ве-
теринарну медицину та благополуччя тварин лише в частині, яка гарантує, що 
потужність не становить високого ризику, територіальний орган Держпродспо-
живслужби приймає рішення про тимчасове затвердження такої потужності 
строком на три місяці.

30. Рішення про тимчасове затвердження тваринницької потужності має міс-
тити відомості, визначені підпунктами 1—10 пункту 20 цього Порядку, а та-
кож зазначення строку дії рішення про тимчасове затвердження тваринниць-
кої потужності.

31. Реєстраційний номер тваринницької потужності, зазначений в пункті 31 
цього Порядку, складається з таких елементів, які розділяються дефісом:

1) літер «tb»;
2) елементів, зазначених в підпунктах 2—4 пункту 22 цього Порядку.
32. Територіальний орган Держпродспоживслужби приймає рішення про за-

твердження тваринницької потужності на необмежений строк, якщо результа-
ти повторного інспектування такої потужності, проведеного протягом трьох мі-
сяців після її тимчасового затвердження, або документи, надані оператором по-
тужностей протягом зазначеного строку, підтверджують відповідність цієї по-
тужності всім вимогам законодавства про ветеринарну медицину та благопо-
луччя тварин.

33. Повторне інспектування тваринницької потужності, зазначене в пункті 32 
цього Порядку, проводиться державним ветеринарним інспектором за заявою 
(додаток 2).

Заява про проведення повторного інспектування потужності подається опе-
ратором ринку до територіального органу Держпродспоживслужби не пізніше 
ніж за 15 календарних днів до закінчення строку дії рішення про тимчасове за-
твердження тваринницької потужності. 

Заява про проведення повторного інспектування тваринницької потужності 
підписується оператором потужностей або уповноваженою ним особою, пода-
ється в паперовій або електронній формі. 

34. Рішення про затвердження тваринницької потужності на необмежений 
строк, прийняте відповідно до пункту 32 цього Порядку, має містити відомості, 
визначені пунктом 20 цього Порядку.

Реєстраційний номер тваринницької потужності не змінюється, крім літер 
«tb», які підлягають заміні на літеру «b».

35. Якщо результати повторного інспектування тваринницької потужності, 
зазначеного в пункті 33 цього Порядку, або документи, надані оператором по-
тужностей, свідчать про те, що оператор потужностей усунув лише окремі не-
відповідності вимогам законодавства про ветеринарну медицину та благопо-
луччя тварин, але тваринницька потужність все ще не відповідає всім вимо-
гам зазначеного законодавства, територіальний орган Держпродспоживслуж-
би приймає рішення про продовження строку дії рішення про тимчасове за-
твердження тваринницької потужності до шести місяців. 

У разі невиконання оператором потужностей вимог законодавства про вете-
ринарну медицину протягом шестимісячного строку дії рішення про тимчасове 
затвердження тваринницької потужності територіальний орган Держпродспо-
живслужби приймає рішення про відмову у затвердженні такої тваринницької 
потужності відповідно до підпункту 3 пункту 24 цього Порядку.

36. Не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення, зазначе-
ного в пунктах 30, 33, 35 та 36 цього Порядку, територіальний орган Держпрод-
споживслужби вносить відповідні відомості про таку потужність до Державно-
го реєстру тваринницьких потужностей та операторів ринку.

Припинення дії рішення про затвердження 
тваринницької потужності

37. Оператор потужностей, який має намір припинити використання затвер-
дженої тваринницької потужності, зобов’язаний звернутися до територіально-
го органу Держпродспоживслужби із заявою про припинення дії рішення про 
затвердження тваринницької потужності (додаток 2) не пізніш як за три робо-
чих дні до дня припинення використання такої потужності за призначенням, пе-
редбаченим цим рішенням.

38. Заява про припинення дії рішення про затвердження тваринницької по-
тужності (додаток 2) подається до територіального органу Держпродспожив-
служби, який прийняв рішення про затвердження цієї тваринницької потужнос-
ті. 

Заява про припинення дії рішення про затвердження тваринницької потуж-
ності підписується оператором потужностей або уповноваженою ним особою, 
подається в паперовій або електронній формі. У разі подання заяви в елек-
тронній формі застосовуються вимоги, передбачені в пункті 10 цього Порядку.

39. Територіальний орган Держпродспоживслужби приймає рішення про 
припинення дії рішення про затвердження тваринницької потужності протягом 
двох робочих днів з моменту встановлення факту наявності однієї з таких під-
став:

1) звернення оператора потужностей із заявою про припинення дії рішення 
про затвердження тваринницької потужності;

2) ліквідації оператора потужностей — юридичної особи;
3) припинення підприємницької діяльності оператора потужностей — фізич-

ної особи — підприємця;
4) смерті оператора потужностей — фізичної особи;
5) встановлення факту наявності в заяві або інших документах, поданих для 

затвердження тваринницької потужності, недостовірної інформації;
6) закінчення трьох місяців після виявлення невідповідності тваринницької 

потужності вимогам законодавства про ветеринарну медицину та благополуч-
чя тварин, якщо протягом цього строку оператор потужностей не усунув зазна-
чену невідповідність.

Рішення про припинення дії рішення про затвердження тваринницької по-
тужності у разі ліквідації оператора потужностей — юридичної особи або при-
пинення підприємницької діяльності оператора потужностей — фізичної осо-
би — підприємця приймається лише за наявності відповідних записів у Єдино-
му державному реєстрі юридичних  осіб, фізичних осіб — підприємців та гро-
мадських формувань.

Рішення про припинення дії рішення про затвердження тваринницької по-
тужності у разі смерті оператора потужностей — фізичної особи територіаль-
ним органом Держпродспоживслужби приймається на підставі копії свідоцтва 
про смерть, поданої спадкоємцем та/або за наявності відповідних записів у 
Єдиному державному реєстрі юридичних  осіб, фізичних осіб — підприємців 
та громадських формувань.

Рішення про припинення дії рішення про затвердження тваринницької по-
тужності, прийняте територіальним органом Держпродспоживслужби, може 
бути оскаржено відповідно до адміністративного суду.

40. Рішення про припинення дії рішення про затвердження тваринницької 
потужності приймається територіальним органом Держпродспоживслужби 
через десять робочих днів з дня виникнення підстав, зазначених у підпунктах 
1—6 пункту 39 цього Порядку.

41. Відомості про припинення дії рішення про затвердження тваринницької 
потужності вносяться територіальним органом Держпроспоживслужби до Дер-
жавного реєстру тваринницьких потужностей та операторів ринку не пізніше 
наступного робочого дня після прийняття такого рішення.

Додаток 1 
до Порядку

КОДИФІКАЦІЯ 
адміністративно-територіальних одиниць України

Найменування адміністративно-територіальної одиниці Код
Автономна Республіка Крим 01
Вінницька область 02

Волинська область 03
Дніпропетровська область 04
Донецька область 05
Житомирська область 06
Закарпатська область 07
Запорізька область 08
Івано-Франківська область 09
Київська область 10
Кіровоградська область 11
Луганська область 12
Львівська область 13
Миколаївська область 14
Одеська область 15
Полтавська область 16
Рівненська область 17
Сумська область 18
Тернопільська область 19
Харківська область 20
Херсонська область 21
Хмельницька область 22
Черкаська область 23
Чернівецька область 24
Чернігівська область 25
м. Київ 26
м. Севастополь 27

Додаток 2 
до Порядку

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

                                                           (найменування територіального органу  
                                                        компетентного органу)

ЗАЯВА
� про проведення позапланового інспектування тваринницької потужності
� про проведення повторного інспектування тваринницької потужності
� про припинення дії рішення про затвердження тваринницької потужності

1. Найменування або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) оператора по-
тужності __________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Вид оператора потужності за класифікацією суб’єктів господарювання, ви-

значеною Господарським кодексом України ____________________________
_______________________________________________________________

(суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва)
3. Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним ре-

єстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських фор-
мувань, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія 
(за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контр-
олюючому органу і мають відмітку у паспорті) фізичної особи (за наявності) 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Місцезнаходження та/або місце проживання оператора потужності 
_______________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, 
_______________________________________________________________

номер будинку/корпусу, номер квартири/офісу)
_______________________________________________________________
5. Номер телефону оператора потужності  ____________________________
6. Адреса електронної пошти оператора потужності  ___________________
7. Адреса тваринницької потужності _________________________________
_______________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
_______________________________________________________________

номер будинку/корпусу, номер квартири/офісу)
8. Керівництво тваринницької потужності (керівник або члени колегіального 

органу управління), контактні дані _____________________________________
_______________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), номер телефону, адреса електронної пошти)

_______________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), номер телефону,  

адреса електронної пошти)
9. Види діяльності, що здійснюється з використанням тваринницької потуж-

ності:

Порядко-
вий  

номер
Вид діяльності, що планується здійснювати  

з використанням потужності
Позначення виду  
діяльності симво-

лом «V»
1 Здійснення діяльності, що становить високий ризик

1.1 Утримання свійських наземних тварин на 
потужностях, які становлять високий ризик 
щодо поширення хвороб тварин*

1.2 Утримання тварин аквакультури з метою 
їх переміщення із зазначених потужностей 
живими або як продукції аквакультури

1.3 Утримання та вирощування тварин аква-
культури на потужностях, які становлять 
високий ризик**

1.4 Утримання або розведення тварин на за-
критих  потужностях для: 

1.4.1 освітніх цілей
1.4.2 науково-дослідницьких цілей
1.4.3 виставкових цілей
1.4.4 з метою збереження видів тварин
1.5 Здійснення забою або переробка тва-

рин аквакультури з метою контролю хво-
роб тварин

2 Здійснення діяльності з експорту та імпорту тварин
2.1 Збір копитних тварин та/або птиці, що при-

значені для експорту таких тварин та/або 
птиці з України та/або їх ввезення (імпорту) 
з інших країн

2.2 Виробництво та/або обіг репродуктивно-
го матеріалу великої рогатої худоби, овець, 
кіз, свиней та коней, призначеного для екс-
порту з України

2.3 Утримання племінної птиці з метою виве-
дення і зберігання інкубаційних яєць при-
значених для експорту з України 

2.4 Утримання свійської птиці, призначеної для 
експорту з України

2.5 Збирання, зберігання, інкубація яєць для 
цілей виведення та постачання інкубацій-
них яєць, добового молодняку свійської 
птиці та пташенят інших видів птиці, при-
значених для експорту з України (інкубато-
рії, інкубаційні цехи) 

2.6 Утримання свійської птиці, призначеної для 
експорту з України (крім потужностей з 
утримання свійської птиці, призначеної для 
забою або виробництва інкубаційних яєць)

«___» ___________ 20__ року

____________________________
(посада оператора потужності  
або уповноваженої ним особи)

___________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові 

(за наявності)
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ДОКУМЕНТИ
* Види потужностей з утримання свійських наземних тварин, які становлять 

високий ризик щодо поширення хвороб тварин, затверджуються Мінагропо-
літики;

** Види потужностей з утримання та вирощування тварин аквакультури, які 
становлять високий ризик, затверджуються Мінагрополітики.

________
Примітка.  Персональні дані, вказані в заяві про затвердження тваринницької 

потужності, захищаються та обробляються відповідно до Закону 
України «Про захист персональних даних».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 квітня 2022 р. № 479 
Київ

Про затвердження Положення про Державну  
надзвичайну протиепізоотичну комісію при  

Кабінеті Міністрів України, Типового 
положення про місцеву державну 

надзвичайну протиепізоотичну комісію  
та визнання такими, що втратили  

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 
України

Відповідно до частин другої та шостої статті 9 Закону України  «Про ветери-
нарну медицину» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:
Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабі-

неті Міністрів України;
Типове положення про місцеву державну надзвичайну протиепізоотичну ко-

місію.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів Укра-

їни згідно з переліком, що додається. 
3. Ця постанова набирає чинності з 21 березня 2023 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 19 квітня 2022 р. № 479

ПОЛОЖЕННЯ 
про Державну надзвичайну протиепізоотичну  

комісію при Кабінеті Міністрів України
1. Це Положення визначає основні засади функціонування та організації ді-

яльності Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міні-
стрів України (далі — Комісія).  

2. Комісія є постійно діючим органом при Кабінеті Міністрів України, який 
здійснює оперативний контроль, керівництво і координацію діяльності орга-
нів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридич-
них осіб незалежно від форми власності щодо запобігання спалахам особли-
во небезпечних хвороб, включених до списку Всесвітньої організації охоро-
ни здоров’я тварин (далі — інфекційні хвороби), інвазійних хвороб і масовим 
отруєнням тварин та їх ліквідації. 

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а 
також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міні-
стрів України та цим Положенням. 

4. Основними завданнями Комісії є: 
1) здійснення оперативного контролю через органи виконавчої влади, ор-

гани місцевого самоврядування, а також керівників і спеціалістів підприємств, 
установ і організацій за: 

проведенням заходів щодо профілактики інфекційних, інвазійних хвороб 
тварин, зоонозів та масових отруєнь тварин; 

проведенням протиепізоотичних заходів з метою недопущення занесення 
на територію України збудників інфекційних, інвазійних хвороб тварин з інших 
держав; 

дотриманням фізичними та юридичними особами незалежно від форми 
власності вимог під час застосування ветеринарно-санітарних заходів, спря-
мованих на захист людей і охорону навколишнього природного середовища;

2) надання практичної допомоги місцевим державним надзвичайним проти-
епізоотичним комісіям у проведенні протиепізоотичних заходів.

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 
заслуховує та схвалює звіт Держпродспоживслужби про виконання плану 

протиепізоотичних заходів в Україні за попередній рік;
погоджує план протиепізоотичних заходів в Україні на наступний рік;
здійснює керівництво діяльністю органів виконавчої влади, підприємств, 

установ і організацій щодо запобігання спалахам інфекційних, інвазійних хво-
роб і масовим отруєнням тварин та їх ліквідації;

координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади, під-
приємств, установ і організацій, місцевих державних надзвичайних протиепізо-
отичних комісій з питань проведення протиепізоотичних заходів;

рекомендує здійснення заходів щодо організації захисту населення від зо-
онозів;

інформує Кабінет Міністрів України про спалахи інфекційних, інвазійних 
хвороб і масові отруєння сільськогосподарських та диких тварин, а також про 
вжиті заходи до їх ліквідації; 

приймає рішення про запровадження карантину та оприлюднює повідо-
млення на офіційному веб-сайті компетентного органу та/або в засобах масової 
інформації, а також протягом перших 24 годин після прийняття такого рішення 
забезпечує інформування осіб, які перебувають на території карантинної зони;

запроваджує карантинні заходи (карантинні обмеження) або карантин у міс-
ці виникнення і розповсюдження інфекційних, інвазійних хвороб тварин; 

заслуховує керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, міс-
цевих державних надзвичайних протиепізоотичних комісій, підприємств, уста-
нов і організацій про вжиті заходи до профілактики та ліквідації інфекційних, 
інвазійних хвороб тварин;

отримує та аналізує звіти щодо діяльності місцевих державних надзвичай-
них протиепізоотичних комісій, а також скасовує їх рішення у разі невідповід-
ності законодавству;

оперативно залучає працівників відповідних територіальних органів Дер-
жпродспоживслужби, підприємств, установ і організацій, що їй підпорядкова-
ні, ліцензованих закладів ветеринарної медицини, що входять до системи ком-
петентного органу, інших ліцензованих закладів ветеринарної медицини, ліцен-
зованих спеціалістів ветеринарної медицини, працівників підприємств, установ 
і організацій до проведення протиепізоотичних заходів, а також визначає від-
повідальних осіб;

оперативно залучає у встановленому порядку для надання допомоги у за-
провадженні та здійсненні заходів щодо локалізації та ліквідації особли-
во небезпечної хвороби, включеної до списку Всесвітньої організації охорони 
здоров’я тварин, працівників центральних органів виконавчої влади, діяльність 
яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міні-
стра внутрішніх справ, та військовослужбовців;

розглядає матеріали щодо причин і наслідків виникнення та ліквідації спа-
лахів інфекційних, інвазійних хвороб і масових отруєнь тварин, визначення ви-
нних у цьому осіб; 

рекомендує здійснення заходів з подальшого поводження з вилученою з 
обігу небезпечною продукцією тваринного походження, яка може викликати 
інфекційні захворювання і масові отруєння людей та/або тварин у процесі її пе-
реробки, реалізації або споживання; 

визначає межі неблагополучного пункту (спалаху хвороби), зони захисту, у 
разі потреби — зони спостереження і буферної зони, та оприлюднює на офі-
ційному веб-сайті Держпродспоживслужби та/або в засобах масової інформа-

ції повідомлення про зазначені межі, про застосовані в кожній із цих зон каран-
тинні заходи (карантинні обмеження) та очікуваний строк їх дії.

6. Комісія має право: 
одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб незалежно від форми 
власності інформацію та матеріали, необхідні для з’ясування епізоотичної ситу-
ації, ветеринарно-санітарного стану підприємств, установ і організацій та вжит-
тя невідкладних заходів до запобігання розповсюдженню та ліквідації інфек-
ційних, інвазійних хвороб тварин; 

проводити на підприємствах, в установах і організаціях інспектування та/або 
спостереження, відбір зразків, лабораторні дослідження (випробування) та ін-
ші ветеринарно-санітарні заходи, передбачені Законом України «Про ветери-
нарну медицину», та приймати обов’язкові для виконання рішення про усунен-
ня виявлених порушень; 

приймати рішення щодо надання дозволу на ввезення та застосування неза-
реєстрованого в Україні імунобіологічного ветеринарного лікарського засобу в 
обсягах, необхідних для ліквідації спалаху чи підготовки для ліквідації спалаху 
хвороби тварин, якщо в Україні немає таких лікарських засобів;

вирішувати питання про забій і умертвіння тварин відповідно до Закону 
України «Про захист тварин від жорстокого поводження» у разі виявлення ін-
фекційних, інвазійних хвороб тварин, а також про вилучення з обігу, знезара-
ження, переробку або інше використання продуктів і сировини тваринного та 
рослинного походження, визнаних не придатними для використання; 

забороняти або обмежувати переміщення в межах та/або за межі неблаго-
получного пункту, зони захисту, у разі потреби — зони спостереження та бу-
ферної зони у разі підозри щодо наявності хвороби тварин, що підлягає пові-
домленню, та під час карантину тварин будь-яких тварин, кормів, продуктів тва-
ринного та рослинного походження, інших товарів, засобів догляду за тварина-
ми, супутніх об’єктів та гною, а також забороняти експорт з України свійських 
наземних тварин, призначених для забою, відповідно до планів ліквідації хво-
роб тварин, що підлягають повідомленню;

забороняти експлуатацію підприємств з переробки та зберігання продуктів 
тваринного походження у разі виявлення на таких підприємствах інфекційних, 
інвазійних хвороб тварин або незадовільного ветеринарно-санітарного стану; 

приймати рішення щодо запровадження особливого режиму роботи, ка-
рантинних заходів (карантинних обмежень) або карантину на підприємствах, 
в окремих населених пунктах, районах, областях, Автономній Республіці Крим 
з метою запобігання розповсюдженню інфекційних, інвазійних хвороб тварин; 

приймати рішення щодо заборони у разі виявлення інфекційних, інвазійних 
хвороб проведення полювання на певні види диких тварин як на всій терито-
рії України, так і в межах районів, областей та Автономної Республіки Крим; 

ініціювати відповідно до законодавства звільнення з роботи, притягнення до 
адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, з вини яких 
допущено занесення збудників інфекції на територію України, виникнення спа-
лахів інфекційних, інвазійних хвороб і масових отруєнь тварин; 

приймати рішення щодо відшкодування майнової шкоди (збитків), заподія-
ної фізичним та юридичним особам внаслідок запровадження карантинних за-
ходів (карантинних обмежень) або у зв’язку з проведенням процедур і робіт з 
ліквідації та профілактики карантинних хвороб тварин; 

залучати наукові установи, що належать до системи компетентного органу, 
інші наукові установи та заклади вищої освіти до вивчення та опрацювання нор-
мативно-правових актів з питань інфекційних, інвазійних хвороб, екзотичних 
або недостатньо вивчених захворювань тварин. 

7. Комісія утворюється у складі голови, його заступників, секретаря та чле-
нів Комісії. 

Комісію очолює Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економі-
ки. Заступниками голови Комісії є Міністр аграрної політики та продовольства, 
і Головний державний ветеринарний інспектор України. 

8. До складу Комісії входять Міністр аграрної політики та продовольства, йо-
го перший заступник або заступник, відповідальний за формування та реаліза-
цію державної політики у сфері ветеринарної медицини, Голова Держпродспо-
живслужби та його заступник, відповідальний за реалізацію державної політи-
ки у сфері ветеринарної медицини, Головний державний ветеринарний інспек-
тор України та його заступники, керівники або відповідні профільні заступни-
ки керівників центральних органів виконавчої влади, визначені пунктом 5 час-
тини третьої статті 9 Закону «Про ветеринарну медицину”, СБУ (за згодою), Ко-
мітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики (за зго-
дою), Національної академії аграрних наук (за згодою), а також посадові особи 
інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ і організацій (за згодою), визначені Кабінетом Міністрів України.

На засідання Комісії запрошуються залежно від характеру питань, що роз-
глядаються, народні депутати України, керівники або представники централь-
них і місцевих органів виконавчої влади, Автономної Республіки Крим, облас-
тей, районів, підприємств, установ і організацій, наукові працівники та грома-
дяни. 

Під час виконання посадових обов’язків члени Комісії, які беруть участь у 
ліквідації спалахів хвороб тварин, забезпечуються необхідними засобами для 
локалізації та ліквідації спалахів хвороб тварин, включаючи засоби ветеринар-
ної медицини, ветеринарні препарати, засоби зв’язку, спеціалізовані транспорт-
ні засоби ветеринарної медицини та інші транспортні засоби, проїзні докумен-
ти на всі види транспорту та розміщення в готелі. Витрати на засоби, необхід-
ні для локалізації та ліквідації спалахів хвороб тварин, відшкодовуються за ра-
хунок коштів державного та місцевих бюджетів, що виділяються на проведення 
ветеринарно-санітарних та протиепізоотичних заходів.

Спеціалісти ветеринарної медицини, що входять до складу Комісії, уповнова-
жені виконувати функції державних ветеринарних інспекторів протягом всього 
періоду їх діяльності як членів Комісії. 

9. Голова Комісії: 
затверджує персональний склад Комісії, обирає секретаря Комісії;
керує роботою Комісії; 
визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії; 
веде засідання Комісії; 
вносить пропозиції щодо зміни персонального складу Комісії; 
здійснює контроль за виконанням прийнятих Комісією рішень. 
У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує один із його за-

ступників. 
10. Робочим органом Комісії є Держпродспоживслужба, яка виконує роботу 

з підготовки засідань Комісії та надає секретарю Комісії інформаційно-довідко-
ві матеріали та пропозиції для роботи Комісії. 

11. Пропозиції до розгляду питань на засіданні Комісії вносять голова та чле-
ни Комісії. 

12. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутня більш як по-
ловина її складу. 

13. Голова Комісії може прийняти рішення про проведення засідання Комі-
сії у режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зо-
крема через Інтернет, або про участь члена Комісії в такому режимі у засідан-
ні Комісії.

Підготовка та проведення засідання Комісії у режимі реального часу здій-
снюються Мінагрополітики разом з Держпродспоживслужбою.

Секретар Комісії разом із Держпродспоживслужбою забезпечує інформу-
вання членів Комісії та інших визначених головою Комісії осіб, які будуть бра-
ти участь в засіданні Комісії у режимі реального часу, про дату, час і місце про-
ведення такого засідання та надсилає їм проект порядку денного засідання Ко-
місії.

Результати засідання Комісії у режимі реального часу оформлюються про-
токолом, який підписується головою та секретарем Комісії.

14. Засідання Комісії оформляється протоколом, зміст якого або його час-
тина доводиться до відома заінтересованих центральних і місцевих органів ви-
конавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і ор-
ганізацій та до засобів масової інформації. Протокол підписується головою та 
секретарем Комісії.

Комісія проводить засідання не менше двох разів на рік. Якщо характер хво-
роби тварин створює ризик її швидкого та масштабного поширення, зокрема 
така хвороба поширилася або може поширитися на територію (частину терито-
рії) кількох областей чи вийти за межі території Автономної Республіки Крим, 
засідання Комісії проводиться за поданням Головного державного ветеринар-
ного інспектора України.

15. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала 
більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів ви-
рішальним є голос голови Комісії. 

Член Комісії, який не підтримує прийняте рішення, може у письмовій формі 
викласти окрему думку, що додається до протоколу засідання Комісії. 

Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для ви-
конання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фі-
зичними та юридичними особами незалежно від форми власності.

16. Комісія провадить свою діяльність у взаємодії з Державною комісією з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 19 квітня 2022 р. № 479
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

про місцеву державну надзвичайну протиепізоотичну комісію

1. Це Положення визначає основні засади функціонування та організації ді-
яльності місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії (далі — 
комісія).

2. Комісія є постійно діючим органом, який утворюється Радою міністрів Ав-
тономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською місь-
кою, районною держадміністрацією, виконавчим органом сільських, селищних 
та міських рад у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць 
для здійснення оперативного контролю, керівництва та координації діяльності 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юри-
дичних осіб незалежно від форми власності щодо запобігання спалахам осо-
бливо небезпечних хвороб, включених до списку Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я тварин (далі – інфекційні хвороби), інвазійних хвороб і масовим 
отруєнням тварин та їх ліквідації в межах відповідних адміністративно-терито-
ріальних одиниць. 

Комісія зобов’язана виконувати рішення, прийняті Державною надзвичай-
ною протиепізоотичною комісією при Кабінеті Міністрів України, та звітувати 
їй про свою діяльність.

3. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а 
також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міні-
стрів України, цим Положенням.

4. Основними завданнями комісії є: 
1) здійснення оперативного контролю через орган виконавчої влади або ор-

ган місцевого самоврядування, а також керівників і спеціалістів підприємств, 
установ і організацій за:

проведенням заходів щодо профілактики інфекційних, інвазійних хвороб 
тварин, зоонозів та масових отруєнь тварин; 

проведенням протиепізоотичних заходів з метою недопущення занесення 
на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці збудників ін-
фекційних, інвазійних хвороб тварин з інших держав та регіонів України;

дотриманням фізичними та юридичними особами незалежно від форми 
власності вимог під час застосування ветеринарно-санітарних заходів, спря-
мованих на захист людей і охорону навколишнього природного середовища; 

2) надання практичної допомоги підприємствам, установам і організаціям, 
розміщеним на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, у 
проведенні протиепізоотичних заходів. 

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 
заслуховує та схвалює звіт відповідного структурного підрозділу територі-

ального органу Держпродспоживслужби про виконання плану протиепізоотич-
них заходів за попередній рік;

погоджує план протиепізоотичних заходів відповідної адміністративно-тери-
торіальної одиниці на наступний рік;

вживає оперативних заходів на території відповідної адміністративно-тери-
торіальної одиниці для локалізації та ліквідації спалахів інфекційних, інвазій-
них хвороб тварин; 

координує діяльність підприємств, установ і організацій, розташованих на 
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, з питань прове-
дення протиепізоотичних заходів;

рекомендує здійснення заходів щодо організації захисту населення від зо-
онозів;

інформує територіальний орган Держпродспоживслужби про спалахи ін-
фекційних, інвазійних хвороб і масові отруєння сільськогосподарських та ди-
ких тварин, а також про вжиті заходи до їх ліквідації;

розглядає матеріали щодо причин і наслідків виникнення та ліквідації спала-
хів інфекційних, інвазійних хвороб і масових отруєнь сільськогосподарських та 
диких тварин, визначення винних у цьому осіб та про результати цього розгля-
ду інформує керівників органів виконавчої влади, органів місцевого самовря-
дування, підприємств, установ і організацій, розташованих на території відпо-
відної адміністративно-територіальної одиниці;

вивчає питання про вилучення з обігу та подальше використання небезпеч-
ної продукції тваринного походження, яка може викликати інфекційні захворю-
вання і масові отруєння людей та/або тварин у процесі її переробки, реалізації 
або споживання, та надає рекомендації стосовно подальшого поводження із за-
значеною продукцією;

запроваджує карантинні заходи (карантинні обмеження) або карантин тва-
рин у місці виникнення і розповсюдження інфекційних, інвазійних хвороб тва-
рин; 

заслуховує керівників органів виконавчої влади, органів місцевого самовря-
дування, підприємств, установ і організацій, розташованих на території відпо-
відної адміністративно-територіальної одиниці, про вжиті заходи до профілак-
тики та ліквідації інфекційних, інвазійних хвороб тварин;

оперативно залучає працівників відповідних структурних підрозділів тери-
торіальних органів Держпродспоживслужби та установ, підприємств і органі-
зацій, що їй підпорядковані, ліцензованих закладів ветеринарної медицини, що 
входять до системи компетентного органу, інших ліцензованих закладів вете-
ринарної медицини, ліцензованих спеціалістів ветеринарної медицини, праців-
ників підприємств, установ і організацій  до проведення протиепізоотичних за-
ходів, а також визначає відповідальних осіб;

оперативно залучає у встановленому порядку для надання допомоги у за-
провадженні та здійсненні заходів щодо локалізації та ліквідації особли-
во небезпечної хвороби, включеної до списку Всесвітньої організації охорони 
здоров’я тварин, працівників центральних органів виконавчої влади, діяльність 
яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міні-
стра внутрішніх справ, та військовослужбовців;

розглядає пропозиції територіального органу Держпродспоживслужби або 
його структурного підрозділу відповідної адміністративно-територіальної оди-
ниці щодо визначення межі неблагополучного пункту (спалаху хвороби), зони 
захисту, у разі потреби – зони спостереження і буферної зони. Протягом пер-
ших 24 годин після прийняття рішення Державною надзвичайною протиепізо-
отичною комісією при Кабінеті Міністрів України про запровадження карантину 
забезпечує інформування про це осіб, які перебувають на території карантин-
ної зони, та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самовряду-
вання суміжних адміністративно-територіальних одиниць, розміщує у засобах 
масової інформації повідомлення про межі неблагополучного пункту (спалаху 
хвороби), зони захисту, у разі потреби — зони спостереження і буферної зони, 
про застосовані в кожній із цих зон карантинні заходи (карантинні обмеження) 
та очікуваний строк їх дії;

взаємодіє з комісіями інших адміністративно-територіальних одиниць під 
час ліквідації спалахів хвороб.

6. Комісія має право:
одержувати від органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядуван-

ня, фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності інформацію 
та матеріали, що необхідні для з’ясування епізоотичної ситуації, ветеринарно-
санітарного стану підприємств, установ і організацій та вжиття невідкладних 
заходів до запобігання розповсюдженню та ліквідації інфекційних, інвазійних 
хвороб тварин;

проводити на підприємствах, в установах і організаціях інспектування та/або 
спостереження, відбір зразків, лабораторні дослідження (випробування) та ін-
ші ветеринарно-санітарні заходи, передбачені Законом України «Про ветери-
нарну медицину», та приймати обов’язкові для виконання рішення про усунен-
ня виявлених порушень;
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ДОКУМЕНТИ
вирішувати питання про забій і умертвіння тварин відповідно до Закону 

України «Про захист тварин від жорстокого поводження» у разі виявлення ін-
фекційних, інвазійних хвороб тварин, а також про вилучення з обігу, знезара-
ження, переробку або інше використання продуктів і сировини тваринного та 
рослинного походження, визнаних не придатними для використання; 

забороняти або обмежувати переміщення в межах та/або за межі неблаго-
получного пункту, зони захисту, у разі потреби — зони спостереження та бу-
ферної зони у разі підозри щодо наявності хвороби тварин, що підлягає пові-
домленню, та під час карантину тварин будь-яких тварин, кормів, продуктів тва-
ринного та рослинного походження, інших товарів, засобів догляду за тварина-
ми, супутніх об’єктів та гною, а також забороняти експорт з України свійських 
наземних тварин, призначених для забою, відповідно до планів ліквідації хво-
роб тварин, що підлягають повідомленню;

забороняти експлуатацію підприємств з переробки та зберігання продуктів 
тваринного походження у разі виявлення на таких підприємствах інфекційних, 
інвазійних хвороб тварин або незадовільного ветеринарно-санітарного стану;

надавати рекомендації щодо заборони або обмеження у разі виявлення ін-
фекційних, інвазійних хвороб проведення полювання на певні види диких тва-
рин; 

приймати рішення щодо запровадження особливого режиму роботи на під-
приємствах під час карантинних заходів (карантинних обмежень) або каранти-
ну в населених пунктах з метою запобігання розповсюдженню інфекційних, ін-
вазійних хвороб тварин; 

ініціювати відповідно до законодавства звільнення з роботи, притягнення до 
адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, з вини яких 
допущено занесення збудників інфекції на територію України, виникнення спа-
лахів інфекційних, інвазійних хвороб і масових отруєнь тварин; 

приймати рішення щодо відшкодування майнової шкоди (збитків), заподія-
ної фізичним та юридичним особам внаслідок запровадження карантинних за-
ходів  (карантинних обмежень) або у зв’язку з проведенням процедур і робіт 
щодо ліквідації та профілактики карантинних  хвороб тварин;

залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів цен-
тральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, орга-
нів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, розташова-
них на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (за пого-
дженням з їх керівниками).

7. Комісія утворюється у складі голови, його заступників, секретаря та чле-
нів комісії. 

Головою комісії є керівник органу, який її утворив.
Заступниками голови комісії є один із заступників керівника органу, який 

її утворив, та керівник відповідного територіального органу Держпродспожив-
служби або державний ветеринарний інспектор відповідної адміністративно-те-
риторіальної одиниці. 

8. До складу комісії входять представники відповідних структурних підроз-
ділів територіальних органів Держпродспоживслужби, ДСНС, структурних під-
розділів держадміністрацій, правоохоронних органів, виконавчих органів сіль-
ських, селищних та міських рад у межах відповідних адміністративно-терито-
ріальних одиниць.

Члени комісії, які беруть участь у ліквідації спалахів хвороб тварин, забез-
печуються необхідними засобами для локалізації та ліквідації таких спалахів, 
включаючи засоби ветеринарної медицини, ветеринарні препарати, засоби 
зв’язку, спеціалізовані транспортні засоби ветеринарної медицини та інші тран-
спортні засоби, проїзні документи на всі види транспорту та розміщення в готе-
лі під час виконання посадових обов’язків. Витрати на засоби, необхідні для ло-
калізації та ліквідації спалахів хвороб тварин, відшкодовуються за рахунок ко-
штів державного та місцевих бюджетів, що виділяються на проведення ветери-
нарно-санітарних та протиепізоотичних заходів.

Спеціалістам ветеринарної медицини, що входять до складу комісії, нада-
ються повноваження державних ветеринарних інспекторів протягом всього пе-
ріоду їх діяльності як членів комісій.

9. Голова комісії: 
затверджує персональний склад комісії, обирає її секретаря ;
керує роботою комісії;
визначає дату, час і місце проведення засідання комісії;
веде засідання комісії;
затверджує щорічний план  роботи комісії;
вносить зміни до персонального складу комісії;
здійснює контроль за виконанням прийнятих комісією рішень.
У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник голови. 
10. Роботу з підготовки засідань комісії виконує її секретар. 
11. Пропозиції до розгляду питань на засіданні комісії вносять голова та чле-

ни комісії.
12. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутня більш як по-

ловина її членів. 
На засідання комісії запрошуються залежно від характеру питань, що роз-

глядаються, керівники або представники центральних і місцевих органів ви-
конавчої влади, Автономної Республіки Крим, областей, районів, підприємств, 
установ і організацій, наукові працівники та громадяни. 

Голова комісії може прийняти рішення про проведення засідання комісії у 
режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокре-
ма через Інтернет, або про участь члена комісії в такому режимі у засіданні ко-
місії.

13. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала 
більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів ви-
рішальним є голос голови комісії.

Член комісії, який не підтримує прийняте рішення, може у письмовій формі 
викласти окрему думку, що додається до протоколу засідання комісії.

Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язкові для виконан-
ня органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, фізични-
ми особами та юридичними особами незалежно від форми власності відповід-
ної адміністративно-територіальної одиниці.

14. Комісія проводить засідання не менше двох разів на рік. У разі виникнен-
ня підозри щодо спалаху хвороби тварин, що підлягає повідомленню, засідання 
комісії проводиться за поданням головного державного ветеринарного інспек-
тора протягом 48 годин після прийняття розпорядження про застосування ка-
рантинних заходів (карантинних обмежень).

Засідання комісії оформляється протоколом, зміст якого або його частина 
доводиться до відома заінтересованих центральних і місцевих органів виконав-
чої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організа-
цій та засобів масової інформації. 

Протокол підписується головою та секретарем комісії.
15. Робочим органом комісії є територіальний орган Держпродспоживслуж-

би або його структурний підрозділ відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці.

16. Комісія провадить свою діяльність у взаємодії із відповідними комісія-
ми з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на регіо-
нальному, місцевому та об’єктовому рівні.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 19 квітня 2022 р. № 479
ПЕРЕЛІК 

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1350 

«Про затвердження Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну 
комісію при Кабінеті Міністрів України та типових положень про місцеві дер-
жавні надзвичайні протиепізоотичні комісії” (Офіційний вісник України, 2007 
р., № 89, ст. 3274).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 662 «Про 
внесення змін до типових положень про державні надзвичайні протиепізоотич-
ні комісії при районній державній адміністрації і міській раді” (Офіційний вісник 
України, 2008 р., № 56, ст. 1865).

3. Пункт 16 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з пи-
тань діяльності Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, затвердже-
них постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 853 (Офі-
ційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2439).

4. Пункт 10 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2012 р. № 230 
«Питання діяльності деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних 

органів, утворених Кабінетом Міністрів України» (Офіційний вісник України, 
2012 р., № 22, ст. 849).

5. Пункт 6 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України,постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 180 «Про ліквідацію деяких 
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом 
Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 23, ст. 781).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1110 «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. 
№ 1350» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 3, ст. 155).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 385 «Про 
внесення змін до Типового положення про Державну надзвичайну протиепі-
зоотичну комісію при Раді міністрів Автономної Республіки Крим і Типового 
положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при облас-
ній державній адміністрації” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 35, ст. 2081).

8. Пункт 18 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. № 875 
(Офіційний вісник України, 2021 р., № 68, ст. 4269).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 квітня 2022 р. № 303-р 
Київ

Про залучення гранту на бюджетну 
підтримку від Цільового фонду багатьох 

донорів зі співфінансування  
Програми Другої позики на політику 

розвитку у сфері економічного відновлення 
для України

Схвалити залучення гранту на бюджетну підтримку від Цільового фонду ба-
гатьох донорів зі співфінансування Програми Другої позики на політику роз-
витку у сфері економічного відновлення для України відповідно до Угоди про 
грант Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Програми Дру-
гої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для Украї-
ни (Додатковий грант до Другої позики на політику розвитку у сфері економіч-
ного відновлення) між Україною і Міжнародним банком реконструкції та роз-
витку й Міжнародною асоціацією розвитку (що діє як Адміністратор Цільового 
фонду багатьох донорів зі співфінансування Програми Другої позики на полі-
тику розвитку у сфері економічного відновлення для України) № TF0B8350, що 
була вчинена 21 квітня 2022 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 квітня 2022 р. № 480 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України щодо діяльності 

нотаріусів та функціонування єдиних  
та державних реєстрів, держателем  

яких є Міністерство юстиції, в умовах 
воєнного стану

Відповідно до статей 121 та 20 Закону України «Про правовий режим воєнно-
го стану» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Установити, що доступ до єдиних та державних реєстрів, держателем яких 

є Міністерство юстиції, у зв’язку з набранням чинності цією постановою нада-
ється користувачам за їх зверненнями до технічного адміністратора таких реє-
стрів у порядку, визначеному законодавством.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 квітня 2022 р. № 480
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. Розділ «Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних 

відносин» переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадить-
ся у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р.  № 1172 
(Офіційний вісник України, 1999 р., № 26, ст. 1241; 2014 р., № 97, ст. 2787), ви-
ключити. 

2.  Постановляючу частину постанови Кабінету Міністрів України від 28 люто-
го 2022 р. № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» — із змі-
нами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. 
№ 209, викласти в такій редакції: 

«1. Установити, що в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня 
його припинення або скасування нотаріальні дії вчиняються з урахуванням та-
ких особливостей (заборон):

1) незавершені нотаріальні дії за зверненням громадянина Російської Фе-
дерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, 
юридичної особи, утвореної та зареєстрованої відповідно до законодавства Ро-
сійської Федерації, або юридичної особи, кінцевим бенефіціарним власником, 
членом або учасником (акціонером), що має частку у статутному капіталі 10 і 
більше відсотків, якої є громадянин Російської Федерації, крім того, що прожи-
ває на території України на законних підставах, або юридична особа, утворена 
та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, зупиня-
ються до прийняття та набрання чинності законом щодо врегулювання відно-
син за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором;

2) у разі звернення за вчиненням нотаріальної дії громадянина Російської 
Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підста-
вах, юридичної особи, утвореної та зареєстрованої відповідно до законодав-
ства Російської Федерації, або юридичної особи, кінцевим бенефіціарним влас-
ником, членом або учасником (акціонером), що має частку у статутному капі-
талі 10 і більше відсотків, якої є громадянин Російської Федерації, крім того, 
що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, 
утворена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, 
нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії. Це обмеження діє до прийнят-
тя та набрання чинності законом щодо врегулювання відносин за участю осіб, 
пов’язаних з державою-агресором, та не поширюється на нотаріальні дії із за-
свідчення справжності підпису на заяві про вихід з громадянства Російської 
Федерації та посвідчення заповіту військовополоненого;

3) посвідчення довіреностей (крім довіреностей на право розпорядження не-
рухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва або майновими права-
ми щодо майбутнього нерухомого майна (далі — нерухоме майно), коштами 
на рахунках у банківських та інших фінансових установах, а також транспорт-
ними засобами на строк більше трьох місяців, управління і розпорядження цін-
ними паперами, корпоративними правами, на право доступу до індивідуально-
го банківського сейфа), засвідчення справжності підпису на заяві про надан-
ня дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон, здійснюється без викорис-
тання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу з 
нанесеними на них за допомогою комп’ютерної техніки реквізитами нотаріу-
са: зображення Державного Герба України, прізвище, власне ім’я, по батько-
ві (за наявності), найменування державної нотаріальної контори (для держав-
ного нотаріуса), назва нотаріального округу (для приватного нотаріуса), номер 

свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю, адреса робочого міс-
ця, номер телефону, адреса електронної пошти. Для перевірки дійсності дові-
реності, посвідченої на білих аркушах паперу, заінтересована особа звертаєть-
ся з її копією до відповідного нотаріуса, який зобов’язаний протягом двох ро-
бочих днів видати довідку про підтвердження або спростування посвідчення 
ним такої довіреності;

4) у разі виникнення загрози неправомірного вилучення чи втрати спеціаль-
них бланків нотаріальних документів, які не були витрачені, такі бланки підля-
гають невідкладному знищенню, про що нотаріусом складається акт, засвід-
чена підписом нотаріуса копія якого (з накладеним кваліфікованим електро-
нним підписом нотаріуса — для електронної копії) подається (надсилається) 
державному підприємству «Національні інформаційні системи» або його фі-
лії протягом двох робочих днів після складення акта. У разі неправомірного ви-
лучення чи втрати спеціальних бланків нотаріальних документів нотаріус подає 
(надсилає) підписане ним повідомлення про це (з накладеним кваліфікованим 
електронним підписом нотаріуса — для електронного повідомлення) держав-
ному підприємству «Національні інформаційні системи» або його філії протя-
гом двох робочих днів;

5) у разі виникнення  загрози неправомірного вилучення чи втрати печатки 
приватного або державного нотаріуса вона підлягає невідкладному знищенню, 
про що складається акт, засвідчена підписом нотаріуса копія якого (з накла-
деним кваліфікованим електронним підписом нотаріуса – для електронної ко-
пії) подається (надсилається) відповідному територіальному органу Міністер-
ства юстиції протягом двох робочих днів після складення акта. У разі непра-
вомірного вилучення чи втрати печатки приватного або державного нотаріу-
са нотаріус подає (надсилає) підписане ним повідомлення про це (з накладе-
ним кваліфікованим електронним підписом нотаріуса — для електронного по-
відомлення) відповідному територіальному органу Міністерства юстиції протя-
гом двох робочих днів;

6) дозволяється передача спеціальних бланків нотаріальних документів між 
нотаріусами, у тому числі поза межами нотаріального округу, із складенням ак-
та приймання-передачі у двох примірниках, засвідчена підписом та печаткою 
одного з нотаріусів копія якого (з накладеними кваліфікованими електронними 
підписами нотаріусів або одного з них — для електронної копії) подається (над-
силається) державному підприємству «Національні інформаційні системи» або 
його філії протягом двох робочих днів після складення акта;

7) визначений законодавством строк для внесення нотаріусом відомостей 
до єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства юс-
тиції, продовжується на підтверджений державним підприємством «Національ-
ні інформаційні системи» час їх неналежного функціонування;

8) нотаріальне посвідчення договорів щодо відчуження, поділу (виділу) не-
рухомого майна, спадкових договорів, договорів іпотеки, про заміну кредито-
ра (відступлення прав вимоги) за кредитним договором та/або договором іпо-
теки, задоволення вимог іпотекодержателя, встановлення довірчої власності на 
нерухоме майно, визначення розміру часток у праві спільної власності, догово-
рів поділу спільного майна подружжя (виділу з нього), позички, найму (орен-
ди), лізингу будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) на строк 
не менш як три роки, відчуження цінних паперів, корпоративних прав, у тому 
числі договорів про внесення змін до таких договорів або їх розірвання (припи-
нення), довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, управління 
і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами, на право досту-
пу до індивідуального банківського сейфа, засвідчення справжності підпису на 
актах приймання-передачі частки (частини частки) у статутному (складеному) 
капіталі (статутному фонді) юридичної особи, а також видача свідоцтв про пра-
во власності на частку в спільному майні подружжя (колишнього з подружжя) 
на підставі їх спільної заяви, свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів 
(електронних аукціонів), у тому числі тих, що не відбулися (далі — нотаріальні 
дії щодо цінного майна), здійснюється виключно нотаріусами, включеними до 
затвердженого Міністерством юстиції переліку нотаріусів, якими в умовах во-
єнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна (далі — перелік). 
Нотаріуси, включені до переліку із застереженням про заборону вчинення ними 
окремих нотаріальних дій, мають право вчиняти виключно нотаріальні дії щодо 
цінного майна, на які не поширюються такі застереження;

9) до переліку включаються нотаріуси, нотаріальна діяльність яких не при-
пинена або які працюють в державній нотаріальній конторі та відповідають та-
ким критеріям:

після 24 листопада 2017 р. не вчиняли виконавчого напису на кредитному 
договорі, який не є нотаріально посвідченим;

 після 1 січня 2020 р. щодо них Міністерством юстиції не приймалося рі-
шень про анулювання, блокування на строк не менше трьох місяців або не мен-
ше двох рішень про блокування на строк менше трьох місяців доступу до Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно, крім рішень, які скасовано 
(визнано протиправними або нечинними) рішенням суду, яке набрало законної 
сили (нотаріус, який не відповідає лише цьому критерію, включається до пере-
ліку із застереженням про заборону нотаріального посвідчення ним договорів 
щодо відчуження, поділу (виділу) нерухомого майна, спадкових договорів, до-
говорів іпотеки, про заміну кредитора (відступлення прав вимоги) за кредит-
ним договором та/або договором іпотеки, задоволення вимог іпотекодержа-
теля, встановлення довірчої власності на нерухоме майно, визначення розміру 
часток у праві спільної власності, договорів поділу спільного майна подружжя 
(виділу з нього), позички, найму (оренди), лізингу будівлі або іншої капітальної 
споруди (їх окремої частини) на строк не менш як три роки,  відчуження цінних 
паперів, у тому числі договорів про внесення змін до таких договорів або їх ро-
зірвання (припинення), довіреностей на право розпорядження нерухомим май-
ном, управління і розпорядження цінними паперами, на право доступу до інди-
відуального банківського сейфа, а також видачі свідоцтв про право власнос-
ті на частку в спільному майні подружжя (колишнього з подружжя) на підставі 
їх спільної заяви,  свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (електро-
нних аукціонів), у тому числі тих, що не відбулися);

 після 1 січня 2020 р. щодо них Міністерством юстиції не приймалося рішень 
про анулювання, блокування на строк не менше трьох місяців або не менше 
двох рішень про блокування на строк менше трьох місяців доступу до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громад-
ських формувань, крім рішень, які скасовано (визнано протиправними або не-
чинними) рішенням суду, яке набрало законної сили (нотаріус, який не відпо-
відає лише цьому критерію, включається до переліку із застереженням про за-
борону нотаріального посвідчення ним договорів щодо відчуження цінних па-
перів, корпоративних прав, у тому числі договорів про внесення змін до таких 
договорів або їх розірвання (припинення), довіреностей на право управління і 
розпорядження цінними паперами, корпоративними правами, на право досту-
пу до індивідуального банківського сейфа, засвідчення справжності підпису на 
актах приймання-передачі частки (частини частки) у статутному (складеному) 
капіталі (статутному фонді) юридичної особи);

 у період з 25 лютого 2022 р. до їх включення до переліку не посвідчували 
договори щодо відчуження нерухомого майна, поділу (виділу) нерухомого май-
на, іпотеки, встановлення довірчої власності на нерухоме майно;

 щодо них не внесено подання про анулювання свідоцтва про право на за-
няття нотаріальною діяльністю, яке перебуває на розгляді Вищої кваліфікацій-
ної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції;

 не вчиняли нотаріальних дій від імені фізичних осіб, які в момент вчинення 
таких дій перебували за межами України, крім дій на підставі довіреності таких 
осіб або в порядку законного представництва, або померли;

 не мають простроченої заборгованості із сплати членських внесків до Нота-
ріальної палати України за період більше ніж один рік;

10) для включення до переліку нотаріус, який відповідає критеріям, визна-
ченим підпунктом 9 цього пункту, подає (надсилає) до відділення Нотаріаль-
ної палати України (для приватних нотаріусів) та територіального органу Мі-
ністерства юстиції заяву про включення до переліку (далі — заява) у паперо-
вій або електронній (з накладеним кваліфікованим електронним підписом но-
таріуса) формі, в якій підтверджує таку відповідність. Подання нотаріусом за-
яви, що містить недостовірну інформацію, є грубим порушенням правил про-
фесійної етики;

11) протягом двох робочих днів з дня отримання заяви приватного нотаріуса 
відділення Нотаріальної палати України повідомляє відповідному територіаль-
ному органу Міністерства юстиції щодо фактичного провадження приватної но-
таріальної діяльності таким нотаріусом на його робочому місці;

12) протягом чотирьох  робочих днів з дня отримання заяви нотаріуса тери-
торіальний орган Міністерства юстиції забезпечує проведення перевірки досто-
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вірності інформації, що міститься в заяві, і надсилає  Міністерству юстиції ре-
зультати такої перевірки та інформацію, надану відділенням Нотаріальної па-
лати України;

13) протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення від терито-
ріального органу Міністерство юстиції перевіряє відповідність нотаріуса крите-
ріям, визначеним підпунктом 9 цього пункту, та включає його до переліку або 
приймає обґрунтоване рішення про відмову у такому включенні, копія якого 
протягом трьох робочих днів надсилається нотаріусу;

14) у разі виявлення недостовірності інформації, що міститься у відповідній 
заяві нотаріуса, включеного до переліку, вчинення ним грубого порушення за-
кону або постанови Кабінету Міністрів України, якою визначаються особливості 
нотаріальної діяльності або державної реєстрації в умовах воєнного стану, Мі-
ністерство юстиції невідкладно приймає обґрунтоване рішення про виключен-
ня такого нотаріуса з переліку, копія якого протягом трьох робочих днів над-
силається нотаріусу;

15) вчинення нотаріальних дій щодо цінного майна нотаріусами, робоче міс-
це (контора) яких розташовано в межах адміністративно-територіальної одини-
ці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністратив-
но-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до 
єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умо-
вах воєнного стану, забороняється;

16) забороняються нотаріальне засвідчення справжності підписів на актах 
про передачу нерухомого майна до та із статутних (складених) капіталів (ста-
тутних фондів) юридичних осіб, а також нотаріальне посвідчення договору ку-
півлі-продажу предмета іпотеки, що належить фізичній особі, за споживчим 
кредитом, крім випадків, коли такий продаж здійснюється за згодою іпотеко-
давця, викладеною у формі заяви, справжність підпису на якій засвідчено нота-
ріально, або предметом іпотеки є нерухоме майно, визначене абзацом другим 
пункту 52 Прикінцевих положень Закону України «Про іпотеку»;

17) забороняється нотаріальне посвідчення договору щодо відчуження не-
рухомого майна до закінчення одного місяця з дня державної реєстрації пра-
ва власності відчужувача нерухомого майна, крім випадків набуття відчужува-
чем права власності у порядку спадкування або у результаті визначення розмі-
ру часток у праві спільної сумісної власності;

18) забороняється нотаріальне посвідчення договорів щодо відчуження не-
рухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, іпотеки, про задоволення 
вимог іпотекодержателя, встановлення довірчої власності на нерухоме майно 
(у тому числі договорів про внесення змін до таких договорів або їх розірван-
ня (припинення), а також нотаріальне засвідчення справжності підпису на ак-
тах приймання-передачі частки (частини частки) у статутному (складеному) ка-
піталі (статутному фонді) юридичної особи, які укладаються (підписуються) від 
імені фізичної особи — відчужувача (іпотекодавця, довірчого засновника) на 
підставі довіреності;

19) нотаріальне посвідчення договору щодо відчуження нерухомого майна, 
іпотеки, про встановлення довірчої власності на нерухоме майно здійснюється 
виключно за місцезнаходженням такого майна, крім нерухомого майна, розта-
шованого у м. Києві або Київській області. Нотаріальне посвідчення договору 
щодо відчуження нерухомого майна, іпотеки, про встановлення довірчої влас-
ності на нерухоме майно, розташоване у м. Києві або Київській області, здій-
снюється виключно нотаріусом, робоче місце (контора) якого розташовано у м. 
Києві або Київській області, за місцезнаходженням такого майна, або місцез-
находженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фі-
зичної особи — однієї із сторін відповідного договору.

2. Забороняється вчинення виконавчих написів на кредитних договорах, які 
не є нотаріально посвідченими.

3. Установити, що на час воєнного стану перебіг строку для прийняття спад-
щини або відмови від її прийняття зупиняється. Свідоцтво про право на спад-
щину видається спадкоємцям після закінчення строку для прийняття спадщи-
ни.

4. В умовах воєнного стану довіреності, крім довіреностей на право розпо-
рядження нерухомим майном, управління і розпорядження цінними паперами, 
корпоративними правами, та заповіти військовослужбовців Збройних Сил, ін-
ших утворених відповідно до законів військових формувань, а також працівни-
ків правоохоронних (спеціальних) органів, органів цивільного захисту, які залу-
чаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборо-
ни, відсічі і стримування збройної агресії іноземної держави, можуть посвідчу-
ватися командиром (начальником) цих формувань (органів) або іншою уповно-
важеною таким командиром (начальником) особою з подальшим надсиланням 
таких заповітів, довіреностей через Генеральний штаб Збройних Сил, Міністер-
ство оборони, відповідний правоохоронний (спеціальний) або інший орган до 
Міністерства юстиції або його територіального органу для забезпечення їх ре-
єстрації нотаріусами в Єдиному реєстрі довіреностей, Спадковому реєстрі. На-
чальник табору (установи, де створено дільницю) для військовополонених мо-
же посвідчувати заповіт військовополоненого.

Командири (начальники) цих формувань (органів, установ) або інша уповно-
важена таким командиром (начальником) особа посвідчують довіреності та за-
повіти відповідно до Порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що прирів-
нюються до нотаріально посвідчених, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 15 червня 1994 р. № 419 (ЗП України, 1994 р., № 10, ст. 249; 
Офіційний вісник України, 2006 р., № 27, ст. 1966), та рекомендацій Міністер-
ства юстиції.

Посвідчені заповіти і довіреності реєструються командирами (начальники) 
цих формувань (органів, установ) або іншою уповноваженою такими команди-
рами (начальниками) особою під окремим порядковим номером у реєстрі для 
реєстрації заповітів і довіреностей, форма якого затверджується Міністерством 
юстиції. Номер, під яким зареєстровано заповіт чи довіреність, зазначається в 
посвідчувальному написі.

Генеральний штаб Збройних Сил, Міністерство оборони, відповідний право-
охоронний (спеціальний) або інший орган (установа) протягом п’яти днів після 
отримання довіреностей і заповітів забезпечують їх передачу Міністерству юс-
тиції або його територіальному органу.

Міністерство юстиції, його територіальний орган у день отримання довіре-
ності, заповіту забезпечують їх передачу нотаріусу/державній нотаріальній кон-
торі для подальшої реєстрації у Єдиному реєстрі довіреностей або Спадково-
му реєстрі.

Нотаріус/державна нотаріальна контора в день отримання посвідчених до-
віреності, заповіту зобов’язанні забезпечити їх реєстрацію (облік), внести відо-
мості про них до Єдиного реєстру довіреностей або Спадкового реєстру, збері-
гати ці документи та передати їх на зберігання до відповідного державного но-
таріального архіву протягом трьох місяців після припинення або скасування во-
єнного стану.».

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 165 «Дея-
кі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних 
осіб» — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 9 бе-
резня 2022 р. № 233: 

1) назву постанови  викласти в такій редакції: 
«Про зупинення строків надання адміністративних  

послуг та видачі документів дозвільного характеру»;

2) пункт 1 після слова «надання» доповнити словами «, крім строків надання 
адміністративних послуг у сферах державної реєстрації юридичних осіб, фізич-
них осіб — підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень, державної реєстрації актів цивільного стану, суб’єктами (особа-
ми), що  провадять діяльність під час  воєнного стану,».

4. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 р. № 
187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позова-
ми держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» — із 
змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 
р. № 466: 

1) у підпункті 1:
абзац другий викласти в такій редакції:
 «громадяни Російської Федерації, крім тих, що проживають на території 

України на законних підставах»;
 абзац четвертий після слів «громадянин Російської Федерації» доповнити 

словами «, крім того, що проживає на території України на законних підста-
вах,»;

абзаци п’ятий — сьомий замінити абзацами такого змісту: 

«Зазначене обмеження не застосовується до юридичних осіб, утворених та 
зареєстрованих відповідно до законодавства України:

за рахунками яких на підставі нормативно-правових актів або рішень Наці-
онального банку дозволяється здійснення обслуговуючими банками видатко-
вих операцій;

визначених розпорядженням Національного центру оперативно-технічного 
управління мережами телекомунікацій, прийнятим відповідно до Порядку опе-
ративно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах над-
звичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812 «Деякі питання опе-
ративно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах над-
звичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2004 р., № 26, ст.1696);

щодо яких за поданням міністерства, іншого державного органу у зв’язку з 
провадженням такими юридичними особами діяльності, необхідної для забез-
печення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації проти України або подолання її наслідків, Кабінетом Міні-
стрів України прийнято рішення про тимчасове управління державою відповід-
ними акціями, корпоративними правами або іншими правами участі (контро-
лю), що належать Російській Федерації або особі, пов’язаній з державою-агре-
сором;»;

2)  підпункт 2 після слів «внутрішнього плавання» доповнити словами «Ро-
сійською Федерацією або».

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 209 «Де-
які питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних ре-
єстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» — 
із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 
2022 р. № 364:

1) у пункті 1:
абзац перший викласти в такій редакції:
«1. Установити, що в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з 

дня його припинення або скасування державна реєстрація юридичних осіб, фі-
зичних осіб — підприємців та громадських формувань, державна реєстрація 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі — державна реєстра-
ція), надання/отримання відомостей/інформації з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (да-
лі — Єдиний державний реєстр), Державного реєстру речових прав на нерухо-
ме майно (далі — Державний реєстр прав), у тому числі шляхом безпосеред-
нього доступу до них, проводиться/забезпечується з урахуванням таких осо-
бливостей:»;

підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) державна реєстрація, крім державної реєстрації, що відповідно до зако-

нодавства здійснюється в автоматичному режимі, проводиться виключно:
державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб — підприєм-

ців, державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень, що перебувають у трудових відносинах із суб’єктом державної реєстрації/
суб’єктом державної реєстрації прав (далі — державні реєстратори), посадови-
ми особами Міністерства юстиції, його територіальних органів (далі — посадо-
ві особи), включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку дер-
жавних реєстраторів та посадових осіб, якими в умовах воєнного стану прово-
диться державна реєстрація (далі — перелік). Перелік може передбачати обме-
ження (умови) проведення включеними до нього державними реєстраторами, 
посадовими особами реєстраційних дій;

нотаріусами, включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку 
нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цін-
ного майна (далі — перелік нотаріусів);

державними та приватними виконавцями відповідно до повноважень, ви-
значених законом, перелік яких письмово повідомляється Міністерством юсти-
ції технічному адміністратору Державного реєстру прав.

До переліку включаються державні реєстратори юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців, щодо яких Міністерством юстиції не приймалося рішень 
про анулювання, блокування на строк не менше двох місяців або не менше двох 
рішень про блокування на будь-який строк доступу до Єдиного державного ре-
єстру, крім рішень, які скасовано (визнано протиправними або нечинними) рі-
шенням суду, яке набрало законної сили;»;

доповнити пункт  підпунктом 11 такого змісту:
«11) нотаріусам, включеним до переліку нотаріусів із застереженням про за-

борону нотаріального посвідчення договорів щодо відчуження корпоративних 
прав, забороняється проведення державної реєстрації юридичних осіб та фі-
зичних осіб — підприємців, а із застереженням про заборону нотаріального по-
свідчення договорів щодо відчуження нерухомого майна, об’єктів незаверше-
ного будівництва або майнових прав щодо майбутнього нерухомого майна (да-
лі — нерухоме майно) — державної реєстрації речових прав на нерухоме май-
но та їх обтяжень;»;

підпункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
«3) державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та 

громадських формувань державними реєстраторами, посадовими особами, 
включеними до переліку, може проводитися на підставі документів:

прийнятих адміністраторами центрів надання адміністративних послуг 
суб’єктів державної реєстрації, державні реєстратори яких включені до пере-
ліку, відповідно до розділу ІII «Особливості проведення державної реєстрації 
через фронт-офіси» Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб — підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридич-
ної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 9 лютого 2016 р. № 
359/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 9 лютого 2016 р. за № 200/28330, 
— у разі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців. 
Доступ до Єдиного державного реєстру для прийняття документів для держав-
ної реєстрації надається таким адміністраторам центрів надання адміністратив-
них послуг за зверненнями відповідних органів місцевого самоврядування до 
технічного адміністратора цього Реєстру у порядку, визначеному законодав-
ством;

надісланих заявником електронною поштою або за допомогою інших засо-
бів зв’язку в електронній формі, що створені з дотриманням вимог законодав-
ства у сфері електронних довірчих послуг та законодавства про електронні до-
кументи та електронний документообіг, або електронних копій документів у па-
перовій формі – у разі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — 
підприємців та громадських формувань. Електронні копії документів у паперо-
вій формі приймаються за умови підписання таких копій з використанням ква-
ліфікованого електронного підпису заявника. Державний реєстратор, посадо-
ва особа проводять перевірку такого підпису через офіційний веб-сайт цен-
трального засвідчувального органу та завантажують результати такої перевір-
ки до Реєстру. Надіслані заявником електронною поштою або за допомогою ін-
ших засобів зв’язку документи для державної реєстрації в електронній фор-
мі, які подані не у повному обсязі або не відповідають законодавству, не роз-
глядаються, а заявнику протягом трьох робочих днів повідомляється електро-
нною поштою або за допомогою інших засобів зв’язку про повний перелік до-
кументів, що повинні бути подані, та/або вимоги законодавства, що повинні бу-
ти дотримані;

4) державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу — підприєм-
ця на підставі поданих з використанням Єдиного державного вебпорталу елек-
тронних послуг заяв в електронній формі, за якими законом передбачено спла-
ту адміністративного збору, проводиться державними реєстраторами, включе-
ними до переліку, а маршрутизація таких заяв здійснюється засобами Єдиного 
державного вебпорталу електронних послуг та розподіляється між державни-
ми реєстраторами пропорційно кількості опрацьованих заяв за попередній ро-
бочий тиждень;»;

у підпункті 5:
після слів «державна реєстрація проводиться» доповнити словами «поса-

довими особами»;
доповнити підпункт реченням такого змісту: «Державна реєстрація юридич-

них осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, місцезнахо-
дження яких розташовано в межах адміністративно-територіальної одиниці, що 
входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-те-
риторіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єди-
них та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах 
воєнного стану, проводиться незалежно від місцезнаходження юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;»;

доповнити пункт підпунктом 51 такого змісту:
«51) державна реєстрація прав проводиться нотаріусами в межах області за 

місцезнаходженням нерухомого майна, крім проведення державної реєстрації 
прав у результаті оформлення спадщини. Державна реєстрація прав на нерухо-
ме майно, розташоване у м. Києві або Київській області, проводиться нотаріу-

сами, робоче місце (контора) яких розташовано в м. Києві або Київській облас-
ті, крім проведення державної реєстрації прав у результаті оформлення спад-
щини;»;

у підпункті 6:
після слів «громадських об’єднань,» доповнити словами «відокремлених 

підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних 
благодійних організацій,»;

слова «благодійні організації, громадські об’єднання» замінити словами «та-
ких суб’єктів»;

у підпункті 7 слова «а у разі надання відомостей з Єдиного державного реє-
стру — нотаріус, проводить» замінити словами «адміністратор центру надання 
адміністративних послуг, нотаріус проводять»;

підпункти 8 і  9 викласти в такій редакції:
«8) державна реєстрація на підставі документів, щодо яких законодавством 

вимагається нотаріальне посвідчення або нотаріальне засвідчення справжнос-
ті підпису, проводиться нотаріусом лише у разі посвідчення цих документів (за-
свідчення справжності підпису на них) таким нотаріусом, крім визначених зако-
нодавством випадків передачі йому відповідних заяв/документів для державної 
реєстрації територіальним органом Міністерства юстиції;

9) забороняється:
державна реєстрація права власності (довірчої власності) на підставі дого-

ворів щодо відчуження нерухомого майна, про встановлення довірчої власності 
на нерухоме майно (у тому числі договорів про внесення змін до таких догово-
рів або їх розірвання (припинення), які укладені від імені фізичної особи — від-
чужувача (довірчого засновника) на підставі довіреності;

державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на під-
ставі договорів, посвідчених нотаріусом у період з 25 лютого 2022 р. до дня йо-
го включення до переліку нотаріусів; 

державна реєстрація права власності на нерухоме майно до закінчення од-
ного місяця з дня проведення попередньої державної реєстрації права власнос-
ті на таке майно, крім випадків, коли право власності набуто у порядку спадку-
вання або державної реєстрації прав у результаті визначення розміру часток у 
праві спільної сумісної власності;

державна реєстрація права власності на нерухоме майно:
- у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (вне-

сення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, 
членські та цільові внески членів кооперативу тощо);

- у зв’язку з передачею майна у власність фізичним та юридичним особам, 
що вийшли із складу засновників (учасників) юридичної особи;

- на підставі договору іпотеки за споживчим кредитом, що містить застере-
ження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права влас-
ності на предмет іпотеки;

державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться 
в Єдиному державному реєстрі, на підставі договорів щодо відчуження корпо-
ративних прав або актів приймання-передачі частки (частини частки) у статут-
ному (складеному) капіталі (статутному фонді) юридичної особи, які укладені 
(підписані) від імені відчужувача — фізичної особи на підставі довіреності;»;

доповнити пункт підпунктом 91 такого змісту:
«91) державна реєстрація відокремлених підрозділів іноземних неурядових 

організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, може під-
тверджуватися наданими Міністерством юстиції, його територіальними органа-
ми відомостями про проведення відповідної реєстрації;»;

 підпункт 10 після слів «крім громадських об’єднань» доповнити словами 
«та відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представ-
ництв, філій іноземних благодійних організацій»;

доповнити пункт підпунктами 101 — 103 такого змісту:
«101) заяви/документи для державної реєстрації, які подані до введення во-

єнного стану та перебувають на розгляді державного реєстратора, нотаріуса, не 
включеного до переліку/переліку нотаріусів, а також нотаріуса, включеного до 
переліку нотаріусів із передбаченим підпунктом 11 цього пункту застережен-
ням, передаються територіальним органом Міністерства юстиції за допомогою 
програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру, Державного реєстру 
прав державному реєстратору, нотаріусу, який включений до переліку/переліку 
нотаріусів, на підставі відповідного письмового звернення:

державного реєстратора, нотаріуса, в якого заява/документи для державної 
реєстрації були на розгляді до введення воєнного стану;

заявника за заявою/документами для державної реєстрації;
державного реєстратора, нотаріуса, включеного до переліку/переліку нота-

ріусів, до якого звернувся заявник за заявою/документами для державної ре-
єстрації;

102) державна реєстрація прав на підставі свідоцтва про право на спадщину, 
свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя (колиш-
нього подружжя) у разі смерті одного з подружжя, виданого нотаріусом, який 
не включений до переліку нотаріусів, проводиться на підставі сформованої ним 
заяви в Державному реєстрі прав іншим нотаріусом, який включений до пере-
ліку нотаріусів. Така заява передається іншому нотаріусу територіальним орга-
ном Міністерства юстиції за допомогою програмних засобів ведення Держав-
ного реєстру прав на підставі відповідного письмового звернення одного із за-
значених нотаріусів.

Доступ до Державного реєстру прав для формування та реєстрації заяв у 
сфері державної реєстрації прав надається нотаріусам, які не включені до пере-
ліку нотаріусів, робоче місце (контора) яких розташовано в межах адміністра-
тивно-територіальної одиниці, що не включена до переліку адміністративно-те-
риторіальних одиниць, затвердженого відповідно до пункту 12 цієї постанови, 
за їх зверненням до технічного адміністратора цього Реєстру у порядку, визна-
ченому законодавством;

103) документи для державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — 
підприємців та громадських формувань за результатом проведеної реєстрації 
у випадках, визначених законом, надсилаються суб’єкту державної реєстрації, 
уповноваженому зберігати реєстраційні справи відповідно до закону, протягом 
двох місяців з дня припинення або скасування воєнного стану. Державні реє-
стратори, посадові особи та/або нотаріуси, що проводили державну реєстра-
цію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу — підприємця чи 
громадського формування у зв’язку із зміною їх місцезнаходження, що має на-
слідком пересилання реєстраційної справи, у день проведення такої реєстра-
ції за допомогою програмного забезпечення Єдиного державного реєстру од-
ночасно знімають її з обліку у попереднього суб’єкта державної реєстрації, що 
забезпечує зберігання реєстраційних справ, та беруть її на облік у відповідно-
го нового суб’єкта;»;

підпункти 11 і  12 викласти в такій редакції:
«11) відомості з Єдиного державного реєстру за зверненнями фізичних та 

юридичних осіб надаються виключно державними реєстраторами, посадовими 
особами, включеними до переліку, а також адміністраторами центрів надання 
адміністративних послуг суб’єктів державної реєстрації, державні реєстратори 
яких включені до переліку, нотаріусами, робоче місце (контора) яких розташо-
вано в межах адміністративно-територіальної одиниці, що не включена до пе-
реліку адміністративно-територіальних одиниць, затвердженого відповідно до 
пункту 12 цієї постанови. Інформація з Державного реєстру прав за звернення-
ми фізичних та юридичних осіб надається виключно державними реєстратора-
ми, посадовими особами та нотаріусами, які відповідно до цієї постанови отри-
мали доступ до цього Реєстру для проведення державної реєстрації. Доступ 
до Єдиного державного реєстру для надання відомостей з нього надається та-
ким адміністраторам центрів надання адміністративних послуг, нотаріусам, у 
тому числі тим, що не включені до переліку нотаріусів, за зверненнями відпо-
відних органів місцевого самоврядування, нотаріусів, до технічного адміністра-
тора цього Реєстру у порядку, визначеному законодавством;

12) доступ користувачів до Єдиного державного реєстру, Державного реє-
стру прав для отримання відомостей/інформації з них надається технічним ад-
міністратором цих Реєстрів у порядку, визначеному законодавством:

за допомогою прикладного програмного інтерфейсу цих Реєстрів;
шляхом надання ідентифікаторів доступу суб’єктам, визначеним в частині 

сьомій статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» та в частині третій 
статті 32 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», місцезнаходження, робоче місце (контора) яких розта-
шовано в межах адміністративно-територіальної одиниці, що не включена до 
переліку адміністративно-територіальних одиниць, затвердженого відповідно 
до пункту 12 цієї постанови, за їх зверненнями до технічного адміністратора 
цих Реєстрів;»;

підпункти 13 і 14 виключити;
у підпункті 15:
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький                26 квітня 2022 року

Бригалда Володимир Володимирович, 09.03.1981 р.н., громадянин України, на 
підставі ст.ст. 111, 133, 135, 278 КПК України, Вам у кримінальному провадженні  
№ 42022130000000090 від 08.04.2022 повідомляється про підозру у добровільному за-
йнятті громадянином України посади в незаконному правоохоронному органі, створеному 
на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький                 26 квітня 2022 року  

Бутко Олена Іллівна, 04.10.1971 р.н., громадянка України, на підставі ст. ст. 111, 133, 135, 
278 КПК України, Вам у кримінальному провадженні № 42022130000000093 від 08.04.2022 
повідомляється про підозру у добровільному зайнятті громадянином України посади, 
пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських 
функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, тобто у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. 

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

Втрачену картку водія 

номер UAD0000005O1D000 

на ім’я Яхимович Олександр 

Вікторович, 14.06.1979 р.н., 

вважати недійсною.

Громадянин Російської Федерації Красноярцев Олександр Васильович, 21.06.1986 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК 
України Вам необхідно з’явитися 16, 17, 18 травня 2022 року на 12:00 год. до слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській 
області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 28, тел./факс (0462) 3-05-69, тел. (04621) 65-52-90 для вручення Вам повідомлення про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України, та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 12022270340000750 від 05.03.2022 як підозрюваному. 

Відповідно до вимог п. 9 ч. 1 ст. 137 КПК України у разі неможливості прибути до слідчого за викликом у зазначений у повістці час Ви 
зобов’язані заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 
139 КПК України.

Гражданин Российской Федерации Красноярцев Александр Васильевич, 21.06.1986 года рождения, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 
135 УПК Украины Вам необходимо явиться 16, 17, 18 мая 2022 года на 12:00. в следственный отдел Управления Службы безопасности Украины 
в Черниговской области по адресу: г. Чернигов, ул. Шевченко, 28, тел./факс (0462) 3-05-69, тел. (04621) 65-52-90 для вручения Вам уведомления 
о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины, и проведения других процессуальных дей-
ствий в уголовном производстве № 12022270340000750 от 05.03.2022 как подозреваемого.

Согласно требованиям п. 9 ч. 1 ст. 137 УПК Украины при невозможности прибыть к следователю по вызову в указанное в повестке время Вы 
обязаны заранее сообщить о невозможности явки. Уважительные причины и последствия неприбытия лица по вызову изложены в ст.ст. 138, 
139 УПК Украины.

В провадженні слідчого відділу Щастинського РВП ГУНП в Луганській 
області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022132600000042 
від 12.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передба-
ченого частиною 5 статті 111-1 КК України стосовно Мордасова Олек-
сандра Валерійовича, 03.12.1989 року народження, місце реєстрації: 
пров. Айдарський, 2Б, смт Новоайдар, Щастинський район, Луганська 
область.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Мордасову Олександру Валерійовичу, 03.12.1989 року народження, 

місце реєстрації: пров. Айдарський, 2Б, смт Новоайдар, Щастинський 
район, Луганська область, відповідно до вимог ст.ст.133, 135, 278 КПК 
України необхідно з’явитися 27.04.2022, 28.04.2022, 29.04.2022 о 10.00 
годині до Луганської обласної прокуратури за адресою: вул. Соборна, 
5а, м. Кропивницький, Кіровоградської області (каб. 6) для отриман-
ня повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, 
передбаченого частиною 5 статті 111-1 КК України, а також проведення 
слідчих та процесуальних дій по даному кримінальному провадженню. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ КРАВЧЕНКУ В. В. 
Слідчий у кримінальному провадженні — заступник начальника слідчого відділу Управління Служби без-

пеки України в Рівненській області Романов Р. М. за погодженням із прокурором відділу нагляду за додер-
жанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Рівненської обласної прокуратури Жуком 
Б. С., відповідно до ст. ст. 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру Кравченку Во-
лодимиру Вікторовичу, 15.06.1962 року народження; уродженцю м. Невинномиськ Ставропольського краю 
Російської Федерації, мешканцю м. Москва, Російської Федерації, Дмитрівське шосе, буд. 1, корп. 1, кв. 34, 
громадянину Російської Федерації, у кримінальному провадженні № 22022180000000037 від 26.03.2022 про 
те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 110,  
ч. 1 ст. 438 КК України (ведення агресивної війни; вчинення умисних дій, з метою зміни меж території та дер-
жавного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, особою, яка є пред-
ставником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків; віддання наказу 
на вчинення дій, які порушують закони та звичаї війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України).

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на вебсайті Офісу Генерального прокуро-
ра у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» за 
посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-
dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький           19 квітня 2022 року 

Подольський Володимир Володимирович, 20.05.1987р.н., громадянин України, на підставі ст. ст. 111, 133, 
135, 278 КПК України, Вам у кримінальному провадженні №42022132600000030 від 05.04.2022 повідомля-
ється про підозру у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням органі-
заційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на 
тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 

Подольському Володимиру Володимировичу, 20.05.1987 року народження, місце реєстрації: пров. Кіро-
ва, 3, смт Новоайдар, Щастинський район, Луганська область, відповідно до вимог ст.ст.133, 135 КПК Укра-
їни необхідно з’явитися 27.04.2022, 28.04.2022, 29.04.2022 о 10.00 годині до Луганської обласної прокура-
тури за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький, Кіровоградської області (каб. 6) для допиту у якості 
підозрюваного та проведення інших слідчих та процесуальних дій по даному кримінальному провадженню. 

Повідомлення про підозру
Відповідно до ст.ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 27 квітня 2022 року в кримінальному 

провадженні №22022230000000010 від 28.02.2022 за підозрою Леонтьєва В.П., Мотузенко В.І. у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення про 
підозру, згідно з яким громадянин України Коник Віктор Володимирович, 23.01.1965 р.н., підозрюється у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111 КК України.

Повістка про виклик
Підозрюваному Конику Віктору Володимировичу, 23.01.1965 року народження, громадянину України, уродженцю с. Зе-

лений Під Каховського району Херсонської області, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: Херсонська 
область, м. Нова Каховка, проспект Перемоги, буд. 8, кв. 37, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно 
з’явитися 02, 03 та 04 травня 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. у найближчий територіально розта-
шований підрозділ Служби безпеки України, для участі у слідчих діях у кримінальному провадженні №22022230000000010 
від 28.02.2022, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111 КК України, та для проведення до-
питу підозрюваного. 

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможли-

вості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних при-
чин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, про-
курора;

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого суд-
ді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути засто-
совано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без 

поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або 
який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою 
України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судо-
вого провадження.

Повідомлення про підозру
Відповідно до ст.ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 27 квітня 2022 року в кримінальному 

провадженні №22022230000000016 від 16.03.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 109 КК України, скла-
дено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким громадянин України Сивак Геннадій Анатолійович, 20.11.1969 р.н., 
підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Повістка про виклик
Підозрюваному Сиваку Геннадію Анатолійовичу, 20.11.1969 року народження, уродженець м. Генічеськ, Херсон-

ської області, зареєстрований за адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, пров. Пушкіна, буд. 26, відповідно до вимог  
ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 02, 03 та 04 квітня 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год.  
00 хв. у найближчий територіально розташований підрозділ Служби безпеки України для участі у слідчих діях у криміналь-
ному провадженні №22022230000000016 від 16.03.2022, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, та для проведення допиту підозрюваного. 

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможли-

вості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних при-
чин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, про-
курора;

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого суд-
ді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути засто-
совано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без 

поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або 
який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою 
України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судо-
вого провадження.

слова «включеними до переліку,» замінити словом «нотаріусами»;
слова «(прийняття) реєстраційних дій (рішень про державну реєстрацію 

прав), інших» замінити словами «реєстраційних дій, інших грубих»;
слова «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» замінити сло-

вами «Державного реєстру прав»;
доповнити пункт підпунктом 16 такого змісту:
«16) нотаріус, включений до переліку нотаріусів, забезпечує формування за 

допомогою програмних засобів Державного реєстру прав інформації про про-
ведені ним протягом попереднього дня реєстраційні дії у Державному реєстрі 
прав та перевіряє їх щодо відповідності реєстраційним діям, що фактично ним 
проводилися за відповідний період. Якщо протягом дня, наступного за днем 
проведення реєстраційних дій у Державному реєстрі прав, нотаріус не здійсню-
вав відповідних дій у цьому Реєстрі у зв’язку з вихідним днем, відповідна ін-
формація формується ним протягом першого після цього робочого дня. Якщо 

сформована інформація свідчить про проведення реєстраційних дій з неправо-
мірним використанням ідентифікаторів доступу нотаріуса до Державного реє-
стру прав, нотаріус зобов’язаний невідкладно звернутися до кваліфікованого 
надавача електронних довірчих послуг для блокування відповідного кваліфі-
кованого сертифіката відкритого ключа, письмово повідомити про такий факт 
технічному адміністратору Державного реєстру прав та не пізніше наступного 
після формування інформації дня надіслати Міністерству юстиції скаргу на рі-
шення (дії) в Державному реєстрі прав, прийняті (проведені) з неправомірним 
використанням таких ідентифікаторів. Не пізніше наступного робочого дня  з 
дня надходження відповідного повідомлення нотаріуса технічний адміністра-
тор Державного реєстру прав припиняє доступ такого нотаріуса до цього Ре-
єстру. Після завершення розгляду скарги нотаріуса на рішення (дії) в Держав-
ному реєстрі прав, прийняті (проведені) з неправомірним використанням його 
ідентифікаторів, надання нотаріусу доступу до Державного реєстру прав здій-

снюється технічним адміністратором Реєстру у порядку, визначеному законо-
давством, за зверненням нотаріуса на підставі відповідного повідомлення Мі-
ністерства юстиції;»;

2) пункт 11 викласти в такій редакції:
«11. Установити, що в умовах воєнного стану витяги з Державного реєстру 

обтяжень рухомого майна в електронній формі через офіційний веб-портал 
Мін’юсту не надаються.»;

3) підпункт 1 пункту 12 доповнити  реченням такого змісту: «Міністерством 
юстиції може передбачатися обмежений (обумовлений) доступ користувачів до 
окремих реєстрів в межах певних адміністративно-територіальних одиниць;»;

4) у пункті 3 слова «державних реєстраторів та посадових» виключити;
5) у пункті 4 слова «до дня припинення чи скасування воєнного стану» за-

мінити словами «протягом воєнного стану та одного місяця з дня його припи-
нення або скасування».


