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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

Уряд схвалив 

рішення, які 

прискорять 

євроінтеграцію 

України 

21 жовтня Кабінет Міністрів України схвалив 17 документів, необхідних 

для реалізації рішень Саміту Україна-ЄС та підготовки до засідання 

Ради асоціації, що заплановане на 8 грудня 2020 року. 

Ухвалено два важливих законопроекти - про мультимодальні 

перевезення та публічні консультації. Продовжується робота із 

наближення права України до митного кодексу Європейського 

Союзу, а також затверджено технічний регламент з питань засобів 

криптографічного захисту інформатизації для інтеграції України до 

цифрового ринку ЄС. 

 

Крім того, на засідання Уряду було прийнято рішення про 

продовження роботи Місії Єврокомісії з надання допомоги в 

питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова (EUBAM). Завдяки 

цьому продовжиться модернізація митної та прикордонної служби 

України, посилюватиметься боротьба з митними 

правопорушеннями та контрабандою, впроваджуватимуться 

європейські стандарти щодо інтегрованого управління кордонами. 

 

Ухвалені рішення суттєво покращать виконання Угоди про 

асоціацію. Є сфери, де Україна відставала у минулі роки, а сьогодні 

прогрес вже сягає 80-90%. Це означає, що системна робота в 

попередні місяці вже дає свої результати.  

https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvaliv-17-rishen-yaki-priskoryat-

yevrointegraciyu-ukrayini 

 

Уряд готує 

амбітне засідання 

Ради асоціації 

Україна-ЄС у 

грудні 2020 року 

 

Україна готова вийти на Раду асоціації в грудні цього року з чітким 

розумінням щодо модернізації Угоди про асоціацію з ЄС. Від січня 

2021 року є можливість розпочати процес оновлення умов торгівлі, 

додатків до Угоди про асоціацію, а також провести оцінку 

можливостей подальшого поглиблення політичної асоціації та 

економічної інтеграції України з Євросоюзом. 

 

За 5 з 10 років, на які розрахована Угода про асоціацію, Україна 

фактично виконала 47% зобов’язань. Майже по всіх сферах, які 

охоплює Угода, у нас системні зміни. Лише за останній рік 

Парламент схвалив більше двох десятків системних змін до 

законодавства. Тепер Уряд може концентрувати зусилля на 

впровадженні цих законів, досягати домовленостей з Європейським 

Союзом щодо взаємного доступу на ринок, починати офіційні 

переговори про укладання Угоди про «промисловий безвіз», 

наполягати на отриманні режиму внутрішнього ринку для цифрових 

та інших послуг. 

 

Уряд і Парламент домовилися про законодавчі пріоритети у сфері 

євроінтеграції. Йдеться про понад 30 євроінтеграційних 

законопроектів, які прискорюють виконання Угоди про асоціацію. 

Серед них проекти у сфері енергетики, транспорту, торгівлі, 

«зеленого курсу» тощо. 

 

Кабінет Міністрів планує внести відповідні законопроекти на розгляд 

Парламенту до кінця року та започаткування у Парламенті Днів ЄС, 

https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvaliv-17-rishen-yaki-priskoryat-yevrointegraciyu-ukrayini
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvaliv-17-rishen-yaki-priskoryat-yevrointegraciyu-ukrayini
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коли у Верховній Раді розглядатимуться суто євроінтеграційні 

законопроекти. 

 

Довідково  

Комісія з питань координації виконання Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС - тимчасовий консультативно-дорадчий орган 

Кабінету Міністрів України для координації дій органів виконавчої 

влади щодо виконання Угоди про асоціацію, створений постановою 

Кабінету Міністрів України 2 вересня 2020 року.  

 

До складу Комісії входять 28 посадовців з Уряду, Парламенту, Офісу 

Президента та Представник України при Європейському Союзі. 

 

Серед завдань Комісії - аналіз стану виконання Угоди про асоціацію 

з ЄС, підготовка пропозицій із залученням ключових учасників, 

вдосконалення законодавства в сфері євроінтеграції, координація 

дій органів виконавчої влади для діалогу зі стороною ЄС, а також на 

рівні двосторонніх органів асоціації між Україною та ЄС.  

https://www.kmu.gov.ua/news/olga-stefanishina-uryad-gotuye-

ambitne-zasidannya-radi-asociaciyi-ukrayina-yes-u-grudni-2020-roku 

 

Євгеній Єнтіс 

призначений в.о. 

Голови Державної 

митної служби 

України 
 

 

Кабінет міністрів України призначив Євгенія Єнтіса виконуючим 

обов'язки Голови Державної митної служби. До сьогодні пан Єнтіс 

обіймав посаду першого заступника Голови Держмитслужби з 

питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 

цифровізації. 

 

Новий керівник приєднався до команди Держмитслужби минулого 

року і за цей час запустив стратегічно важливу реформу: глобальну 

автоматизацію митних процесів, що зробить роботу митниці 

прозорою та максимально зручною як для спеціалістів галузі, так і для 

користувачів її послуг.  

 

Призначення В.о. Голови Держмитслужби є тимчасовим. Адже за 

пропозицією Міністра фінансів Сергія Марченка, Урядом прийнято 

рішення про відкриття добору на посаду Голови Держмитслужби 

шляхом укладення контракту про проходження державної служби на 

період дії карантину, що дасть змогу визначити та затвердити нового 

керівника митниці з повноцінним функціоналом. 

https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/ievgenii-ientis-

priznachenii-v-o-golovi-derzhavnoyi-mitnoyi-sluzhbi-ukrayini-208 

 
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

УКРАЇНИ 

25 жовтня Україна 

перейшла на 

зимовий час 

25 жовтня 2020 року о 4:00 за київським часом стрілка годинника 

переводиться на 1 (одну) годину назад. Перехід на зимовий і літній 

час відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

№ 509 від 13.05.1996 року «Про порядок обчислення часу на території 

України». 

 

Аналогічний порядок обчислення часу діє на території ЄС на підставі 

Директиви 2000/84/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 

19.01.2001 про перехід на літній час. 

 

https://www.kmu.gov.ua/news/olga-stefanishina-uryad-gotuye-ambitne-zasidannya-radi-asociaciyi-ukrayina-yes-u-grudni-2020-roku
https://www.kmu.gov.ua/news/olga-stefanishina-uryad-gotuye-ambitne-zasidannya-radi-asociaciyi-ukrayina-yes-u-grudni-2020-roku
https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/ievgenii-ientis-priznachenii-v-o-golovi-derzhavnoyi-mitnoyi-sluzhbi-ukrayini-208
https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/ievgenii-ientis-priznachenii-v-o-golovi-derzhavnoyi-mitnoyi-sluzhbi-ukrayini-208
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Водночас Європейською Комісією запропоновано розглянути 

питання щодо можливого скасування переведення годинника двічі 

на рік. Кожна країна ЄС повинна до квітня 2021 року визначитись, на 

якому часі вона залишиться: на літньому або зимовому. 

 

Мінекономіки здійснює моніторинг ініціатив Європейської Комісії 

щодо зміни порядку обчислення часу в ЄС. У разі прийняття на 

законодавчому рівні у ЄС рішення про скасування переведення 

годинників і з метою гармонізації нашого законодавства до ЄС, буде 

запропоновано Кабінету Міністрів України розглянути можливість 

відповідних змін у законодавстві України. 

https://www.kmu.gov.ua/news/25-zhovtnya-ukrayina-perehodit-na-

zimovij-chas 

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

Уряд створив 

міжвідомчу 

робочу групу для 

координації 

переговорів з МВФ 

Кабінет Міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з питань 

координації переговорного процесу з Міжнародним валютним 

фондом. Відповідне рішення прийнято 21 жовтня 2020 року.  

 

Міжвідомча робоча група – це тимчасовий консультативно-дорадчий 

орган Кабінету Міністрів України, який утворений з метою виконання 

зобов’язань Української сторони в рамках Програми «Стенд-бай». 

 

Головою міжвідомчої робочої групи стане Урядовий уповноважений 

з питань управління державним. 

 

Нагадаємо, до кінця 2021 року Україна розраховує отримати 700 

мільйонів доларів США в рамках чинної програми «Стенд-бай». 

 

Україна виконує структурні маяки в рамках спільної з МВФ програми 

«Стенд-бай». Відповідно до графіку, в червні було затверджено Плани 

по скороченню NPL державних банків. Також в червні було спрощено 

процедуру зміни постачальників газу для побутових споживачів. У 

вересні ми прийняли необхідне законодавство для роботи ДПС та 

Держмитслужби в якості єдиної юридичної особи. НКРЕКП було 

прийнято рішення про встановлення тарифів на опалення, органи 

місцевого самоврядування майже завершили встановлювати свої 

тарифи. 

https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-stvoriv-mizhvidomchu-robochu-

grupu-dlya-koordinaciyi-peregovoriv-z-mvf 

 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 

Затверджено 

Стратегію 

підвищення 

безпеки 

дорожнього руху в 

Україні до 2024 

року 

21 жовтня, на своєму засіданні Уряд затвердив нову Стратегію 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 

2024 року. 

 

Ключова мета Стратегії – знизити рівень смертності внаслідок ДТП у 

порівнянні з 2019 роком щонайменше на 30% до 2024 року та на 50% 

до 2030 року. Це своєю чергою дозволить вберегти більше 1000 

людських життів щороку. 

 

Важливою метою Стратегії є наближення національних показників 

безпеки дорожнього руху до середньоєвропейського рівня, 

поліпшення стану вулично-дорожньої мережі та дорожньої 

https://www.kmu.gov.ua/news/25-zhovtnya-ukrayina-perehodit-na-zimovij-chas
https://www.kmu.gov.ua/news/25-zhovtnya-ukrayina-perehodit-na-zimovij-chas
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-stvoriv-mizhvidomchu-robochu-grupu-dlya-koordinaciyi-peregovoriv-z-mvf
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-stvoriv-mizhvidomchu-robochu-grupu-dlya-koordinaciyi-peregovoriv-z-mvf
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інфраструктури. Також документ спрямований на зменшення 

ступеню тяжкості наслідків ДТП для учасників дорожнього руху, 

зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-

транспортного травматизму та запровадження ефективної системи 

управління безпекою дорожнього руху для забезпечення захисту 

життя та здоров’я населення. 

 

Загалом Стратегія безпеки руху складається з: 

 цифровізації та запровадження інтелектуальної транспортної 

системи в систему управління безпекою дорожнього руху; 

 розбудови сучасної інфраструктури безпеки; 

 створення умов та правил на ринку перевезень, що 

унеможливлюють нехтування безпекою з боку перевізників; 

 створення системи ефективної та швидкої допомоги 

постраждалим під час ДТП; 

 довготривалої масштабної кампанії, покликаної суттєво 

змінити рівень ставлення суспільства до безпеки руху. 

 

Нова стратегія передбачає перехід до якісно нового планування під 

час відновлення доріг. Це доступність транспортної інфраструктури 

для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп, будівництво 

відокремлених велосипедних доріжок, заборона рекламних 

конструкцій на узбіччях доріг, створення зручних місць відпочинку 

водіїв з урахуванням європейських вимог тощо. 

 

Важливою складовою безпеки руху, яку цьогоріч реалізувало 

Мінінфраструктури у співпраці з МВС є запуск автоматичної 

відеофіксації порушень ПДР. Крім цього, відомство активно працює 

над розробкою та запуском системи автоматичного габаритно-

вагового контролю із влаштуванням комплексів WIM (“Зважування у 

русі”) та Weigh Control System, що забезпечуватиме автоматичний 

збір даних з WІM та стаціонарних ГВК, фотофіксацію відмови та 

розподіл надходжень від штрафів. 

 

На основі затвердженої Стратегії надалі буде розроблений План 

заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 

2024 року та Державна програма підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в Україні на період до 2023 року. 

https://www.kmu.gov.ua/news/zatverdzheno-strategiyu-

pidvishchennya-bezpeki-dorozhnogo-ruhu-v-ukrayini-do-2024-roku-

vladislav-kriklij 

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

Набрав чинності 

Порядок розгляду 

звернень та 

організації 

особистого 

прийому громадян 

в ДПС 
 

6 жовтня 2020 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів 

України від 15.06.2020 № 297 «Про затвердження Порядку розгляду 

звернень та організації особистого прийому громадян у Державній 

податковій службі України та її територіальних органах», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.10.2020 за № 

969/35252 (далі – Наказ). 

 

Наказом затверджено: 

 порядок розгляду звернень та організації особистого 

прийому громадян у Державній податковій службі України 

та її територіальних органах; 

https://www.kmu.gov.ua/news/zatverdzheno-strategiyu-pidvishchennya-bezpeki-dorozhnogo-ruhu-v-ukrayini-do-2024-roku-vladislav-kriklij
https://www.kmu.gov.ua/news/zatverdzheno-strategiyu-pidvishchennya-bezpeki-dorozhnogo-ruhu-v-ukrayini-do-2024-roku-vladislav-kriklij
https://www.kmu.gov.ua/news/zatverdzheno-strategiyu-pidvishchennya-bezpeki-dorozhnogo-ruhu-v-ukrayini-do-2024-roku-vladislav-kriklij
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 порядок приймання, попереднього опрацювання та 

реєстрації вхідних документів за зверненнями громадян та 

надсилання вихідних документів заявникам, оформлення 

реквізитів вихідного документа; 

 порядок та строки розгляду звернень громадян; 

 порядок організації особистого прийому громадян. 

Визначено, що розгляду підлягають письмові звернення громадян, 

оформлені відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про 

звернення громадян», а саме ті, у яких зазначено прізвище, ім’я, по 

батькові (за наявності), місце проживання громадянина, викладено 

суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, 

прохання чи вимоги. 

 

Письмове звернення повинно бути підписано заявником 

(заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також 

має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику 

може бути надіслано відповідь або відомості про інші засоби зв’язку 

з ним. Застосування кваліфікованого електронного підпису при 

надсиланні електронного звернення не вимагається. 

 

Електронне звернення, надіслане без використання кваліфікованого 

електронного підпису, повинно мати вигляд сканкопії звернення з 

підписом заявника із зазначенням дати. 

Усні звернення, залишені за допомогою засобів телефонного зв’язку 

без надання громадянами відомостей відповідно до вимог частини 

сьомої статті 5 Закону України «Про звернення громадян», 

вважаються анонімними. 

 

Письмові звернення без зазначення місця проживання, не підписані 

автором (авторами), а також такі, зі змісту яких неможливо 

встановити авторство, визнаються анонімними. 

Анонімні звернення розгляду не підлягають (крім анонімних 

повідомлень про порушення вимог Закону України „Про запобігання 

корупції”). 

https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/437941.html 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 

ПИТАННЯ ДНЯ: Банк 

арештував кошти 

на рахунку, на 

який я отримую 

зарплату, пенсію 

або інші соціальні 

виплати. Чи має 

право? 

За 9 місяців 2020 року Національний банк отримав близько 130 скарг 

від громадян про арешт коштів на їхніх рахунках через кредитну 

заборгованість, несплачені штрафи, аліменти тощо. Йдеться про 

рахунки, на які зараховується заробітна плата, стипендія, пенсія, 

соціальна допомога чи інші передбачені законодавством соціальні 

виплати. У своїх скаргах споживачі називають такі рахунки 

«спеціальними» та апелюють до законів, що забороняють накладати 

арешт на кошти, які перебувають на таких рахунках. 

 

Чи має банк право обмежити мене в користуванні власними 

коштами, якщо я маю кредитний борг (або неоплачені штрафи, 

аліменти чи інші зобов’язання)? 

 

Коли ви підписуєте кредитний договір, то берете на себе 

зобов’язання про погашення тіла кредиту разом із комісіями та 

відсотками за користування. Якщо ви порушите ці умови, то 

фінансова установа має право звернутися до державного чи 

https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/437941.html
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приватного виконавця та суду. А вони можуть арештувати кошти, що 

є на ваших рахунках. Документ, який підтверджує законність арешту 

коштів, – постанова виконавця про арешт коштів боржника, яка 

виноситься на підставі виконавчих документів, перелік яких 

визначений у статті 3 Закону України «Про виконавче провадження», 

зокрема на підставі виконавчого напису нотаріуса або рішення 

суду. 

 

Також арештувати кошти можуть через заборгованість зі сплати 

аліментів чи штрафів. Це передбачено Законом України «Про 

виконавче провадження». 

 

Чи можуть арештувати рахунок із зарплатою, пенсією чи 

соцвиплатами? 

 

Заробітна плата, стипендія, пенсія, соціальна допомога та інші 

соціальні виплати – це так звані кошти цільового призначення. 

 

Але банк може не мати технічної можливості відкрити окремий 

рахунок для зарахування виключно таких коштів. Тому рахунок, який 

відкривається, у тому числі й для зарахування заробітної плати, пенсії, 

стипендії чи соцвиплат, зазвичай за умовами банківського 

обслуговування є звичайним поточним рахунком. Тобто це рахунок 

фізичної особи для власних потреб, на нього можуть зараховуватися 

будь-які кошти, а не тільки кошти цільового призначення. Це 

регламентується Інструкцією про порядок відкриття і закриття 

рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – 

резидентів і нерезидентів від 12.11.2003 № 492. 

 

Якщо рахунок, на який здійснюється зарахування зарплати, пенсії, 

стипендії чи соцвиплат, є поточними, то арешт може бути накладено 

на усі доступні кошти відповідно до регулятивної частини постанови 

про арешт коштів боржника. Саме тому, що немає технічної 

можливості розділити цільові кошти та «звичайні». 

 

Якщо ж банк відкрив вам окремий рахунок виключно для 

зарахування цільових надходжень, то банк повертає без виконання 

отриману від виконавця постанову про арешт коштів боржника із 

зазначенням причин повернення. 

 

Але це не означає, що з грошей цільового призначення не можуть 

стягуватися відрахування на погашення боргу за кредитом, 

штрафами чи аліментами. 

Стягнення з цільових виплат боржника здійснюють підприємства, 

установи, організації, фізичні особи, фізичні особи-підприємці, які 

власне нараховують зарплату, пенсію, стипендію тощо на підставі 

документів від виконавців. Це визначено статтею 69 Закону України 

«Про виконавче впровадження». 

 

Загальний розмір відрахувань із заробітної плати, стипендії, пенсії 

тощо може становити від 20 до 50 відсотків. Тобто на банківський 

рахунок надходить сума, з якої роботодавець (установа, організація 

тощо) вже утримав кошти на погашення боргу. 

Що ж тоді називають спеціальними рахунками, з яких заборонено 

стягувати заборгованість? 
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Законодавство справді забороняє арештовувати кошти на рахунках 

зі спеціальним режимом використання. Але йдеться про рахунки, 

відкриті згідно зі статтями 15-1 Закону України «Про 

електроенергетику», статті 19-1 Закону України «Про 

теплопостачання», 18-1 Закону України «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення» та відповідно до Закону України 

«Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної 

безпеки». 

 

Простіше кажучи, рахунки зі спеціальним режимом використання – 

це рахунки підприємств, що займаються виробництвом або 

постачанням енергії, води, опаленням приміщень тощо. 

 

Що робити, якщо банк арештував ваш пенсійний, зарплатний чи 

рахунок для отримання соцвиплат? 

 

Якщо державний чи приватний виконавець наклав арешт на рахунок 

із цільовими коштами, вам необхідно звернутись до органів 

виконавчої служби, надавши документальне підтвердження того, що 

ваш поточний рахунок використовується виключно для зарахування 

цільових виплат. Це може бути довідка бухгалтерії з місця роботи, 

навчання, соціального страхування, пенсійного фонду тощо. 

 

Якщо після цього виконавча служба не знімає арешт із коштів, ви 

маєте право оскаржити винесену державним чи приватним 

виконавцем постанову про арешт коштів у судовому порядку. 

 

Національний банк зі свого боку радить уникати заборгованостей, які 

призводять до арешту коштів на рахунках. Якщо ви опинились у 

ситуації, коли не в змозі гасити кредит, необхідно звернутися до 

банку чи фінансової установи, з якою у вас укладений кредитний 

договір, та домовитися про реструктуризацію боргу – індивідуальний 

зручний для вас план виплат без нарахування зайвих процентів, пені 

та штрафів. 

https://bank.gov.ua/ua/news/all/pitannya-dnya-bank-areshtuvav-

koshti-na-rahunku-na-yakiy-ya-otrimuyu-zarplatu-pensiyu-abo-inshi-

sotsialni-viplati-chi-maye-pravo 

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ 

Проект Закону про 

внесення змін до 

деяких законів 

України щодо 

активізації 

діяльності 

наукових парків, 

реєстраційний 

номер 4236 від 

20.10.2020 
 

Законопроектом пропонується:  

1) чітко визначити правовий статус НП, їх організаційно-правову 

форму, чітко окреслити їх завдання та мету задля підвищення їх ролі 

та покращення інноваційної діяльності ЗВО та наукових установ; 

2) надати право засновникам створювати НП без погодження із 

центральними органами виконавчої влади (надати автономію ЗВО та 

науковим установам щодо питання створення НП); 

3) надати право НП самостійно встановлювати напрями діяльності 

без затвердження їх центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері наукової, науково-технічної, 

інноваційної діяльності та трансферу (передачі) технологій; 

4) встановити, що у разі виходу ЗВО та/або наукової установи, за 

участі яких було створено НП, зі складу засновників, НП підлягає 

ліквідації; 

https://bank.gov.ua/ua/news/all/pitannya-dnya-bank-areshtuvav-koshti-na-rahunku-na-yakiy-ya-otrimuyu-zarplatu-pensiyu-abo-inshi-sotsialni-viplati-chi-maye-pravo
https://bank.gov.ua/ua/news/all/pitannya-dnya-bank-areshtuvav-koshti-na-rahunku-na-yakiy-ya-otrimuyu-zarplatu-pensiyu-abo-inshi-sotsialni-viplati-chi-maye-pravo
https://bank.gov.ua/ua/news/all/pitannya-dnya-bank-areshtuvav-koshti-na-rahunku-na-yakiy-ya-otrimuyu-zarplatu-pensiyu-abo-inshi-sotsialni-viplati-chi-maye-pravo
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5) надати можливість ЗВО та/або науковій установі-засновнику 

надавати приміщення для розміщення НП на таких умовах оренди, 

як для бюджетних установ; 

6) надати можливість ЗВО та науковим установам, які створені за 

законодавством іншим, ніж законодавство України, а також таким 

ЗВО приватної форми власності брати участь у формуванні  

статутного  капіталу НП у будь-якій формі (тобто шляхом внесення як 

матеріальних, так і нематеріальних активів); 

7) включити до переліку джерел фінансування НП також і гранти, 

кредити, поворотну фінансову допомогу.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70211 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70211

