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Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил перетинання державного
кордону громадянами України» від 01.04.2022 р. № 399
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати пенсії в разі втрати годувальника під
час дії воєнного стану» від 01.04.2022 р. № 377
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України
змін щодо строку повторного огляду осіб з інвалідністю та продовження строку дії деяких медичних
документів в умовах воєнного стану» від 30.03.2022 р. № 390
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил перетинання державного
кордону громадянами України» від 29.03.2022 р. № 383
Постанова Кабінету Міністрів України «Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та
знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених
військовою агресією Російської Федерації» від 26.03.2022 р. № 380
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів
автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним
транспортом» від 25.03.2022 р. № 368
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України щодо виплат пенсії та грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам та визнання
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 25.03.2022 р. № 363
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання підготовки та допуску водіїв до керування
транспортними засобами в період дії воєнного стану на території України або окремих її
місцевостях» від 25.03.2022 р. № 360
Закон України «Про внесення змін до Законів України «Про центральні органи виконавчої влади»
та «Про правовий режим воєнного стану» щодо забезпечення керованості державою в умовах
воєнного стану» від 24.03.2022 (проект Закону № 7153)
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо
переміщеним особам» від 20.03.2022 р. № 332
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання роботодавцю
компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок
проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні» від 20.03.2022 р. № 331
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення митного контролю та митного
оформлення товарів, зокрема транспортних засобів, в умовах воєнного стану» від 20.03.2022 р. №
330
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків,
завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації» від 20.03.2022 р. № 326
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 16 Порядку державної
реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин,
сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів,

2

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» від
13.03.2022 р. № 273
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі довідки
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи» від 13.03.2022 р. № 269
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил перетинання державного
кордону громадянами України» від 12.03.2022 р. № 264
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційнокомунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в
умовах воєнного стану» від 12.03.2022 р. № 263
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України щодо деяких питань державної соціальної допомоги та пільг» від 11.03.2022 р. № 258
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання застосування «єДокумента» в період дії
воєнного стану» від 10.03.2022 р. № 248
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання державної соціальної допомоги на
період введення воєнного стану» від 07.03.2022 р. № 214
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах
воєнного стану» від 07.03.2022 р. № 213
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання державної реєстрації в умовах воєнного стану
та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 164» від
06.03.2022 р. № 209
Постанова Кабінету Міністрів України «Про особливості призначення та використання грошової
компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» на період введення
воєнного стану» від 05.03.2022 р. № 204
Постанова Кабінету Міністрів України «Питання надання у 2022 році застрахованим особам
одноразової матеріальної допомоги у зв’язку із втратою частини заробітної плати (доходу), робота
(економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій під час
воєнного стану в Україні» від 04.03.2022 р. № 199
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами
Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 і від 11 листопада 2009 р. № 1200» від
04.03.2022 р. № 190 (зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку
автомобілів …, і Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами
…)
Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про забезпечення реєстрації новонародженої
дитини в умовах воєнного стану» від 04.03.2022 р. № 407
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання допуску водіїв до керування транспортними
засобами» від 03.03.2022 р. № 184
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів
фізичних та юридичних осіб» від 28.02.2022 р. № 165 (про зупинення строків надання
адміністративних послуг суб’єктами їх надання на час воєнного стану).
Постанова Кабінету Міністрів України «Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових
допомог на період введення воєнного стану» від 26 лютого 2022 р. № 162

«Бойові» 100 тис. грн виплачуватимуть захисникам і захисницям, які лікуються від отриманих
поранень
Пенсію в разі втрати годувальника студенти денної форми навчання отримуватимуть без довідки з
навчального закладу
Внести зміни чи закрити ФОП знову можна в «Дії»
Роз’яснення ПФУ щодо окремих змін у законодавстві з питань виплат пенсій
Більше 20 тисяч заявок на відновлення зруйнованого майна надійшло в «Дії» за першу добу
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Відновлено послугу з перереєстрації транспортного засобу при оформленні договору купівліпродажу в сервісному центрі МВС
Внутрішньо переміщені особи отримають додаткову грошову допомогу
Оновлений порядок державної реєстрації юридичних осіб та ФОП в період воєнного стану
Понад 130 тисяч людей зареєструвались як ВПО після впровадження воєнного стану
Подати заявку про пошкоджене майно під час війни відтепер можна в застосунку «Дія»
Особливості перебування зареєстрованих безробітних на обліку та отримання допомоги під час
воєнного стану
Медична довідка для обміну або відновлення посвідчення водія непотрібна
Оновлення системи «Соціальна громада»: як надавати послуги для ВПО
6 500 гривень «єПідтримки»: Кабмін обмежив термін подання заявок
Уточнено особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період воєнного стану
Уряд прийняв постанову про порядок збору та обліку інформації про пошкоджене та знищене
внаслідок бойових дій нерухоме майно
У Києві з 28 березня відновлюють роботу Центри надання адміністративних послуг
Нагадування Головного сервісного центру МВС про корисний інформаційний портал
Підвищено пенсійні гарантії для осіб, які входять у склад добровольчих формувань територіальних
громад
Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації інформує щодо роботи ЦНАП — спеціальна мапа
Роз’яснення ПФУ як отримати допомогу на поховання
Уряд дозволив керувати вантажівками до 7,5 тонн власникам посвідчень водія категорії В
У частині ЦНАП знову доступні будівельні послуги
Почалися перші виплати 6500 грн «єПідтримки»
Внутрішньо переміщені особи отримають по 2 або 3 тисячі гривень допомоги на проживання
Українці продовжуватимуть отримувати допомогу по безробіттю попри воєнний стан
Уряд підтримає власників житла, які безоплатно прихистили переселенців
Порядок державної реєстрації юридичних осіб та ФОП в період воєнного стану (актуальна
інформація від Мін’юсту)
19 березня 2022 року набрав чинності наказ Мін’юсту щодо змін у сфері нотаріату (від 11.03.2022 р.
№ 1118/5)
Як підтвердити своє перебування в статусі безробітного, якщо центр зайнятості не працює через
воєнні дії
Люди похилого віку та люди з інвалідністю отримають послуги з догляду під час воєнного стану за
спрощеною процедурою
Сервісні центри МВС працюють і намагаються збільшувати кількість доступних послуг (посвідчення
водія, реєстрація авто)
Цифрові паспорти (закордонний та внутрішній у формі картки) знову доступні в «Дії»
Внутрішньо переміщеним особам — військовозобов’язаним, потрібно стати на військовий облік
Роз’яснення Мін’юсту як оформити документи на новонароджену дитину
Державна міграційна служба України відновлює надання адміністративних послуг
Уряд розширив можливості для людей отримати довідку про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи
Допомогу по вагітності та пологах під час воєнного стану можна отримати, навіть якщо
роботодавець не опрацював документи
Щодо подання документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство для вчинення
нотаріальних дій, проведення реєстраційних дій
Уряд посилив соціальний захист осіб з інвалідністю з дитинства та подовжив виплату пільг на
комунальні послуги до закінчення воєнного стану
Тимчасовий цифровий документ на період воєнного часу
Грошові допомоги, пільги та субсидії люди отримають навіть якщо через бойові дії органи
соцзахисту не працюють
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Урядом внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання нотаріату в умовах
воєнного стану»
Держава продовжить виплату соціальних допомог під час воєнного стану, звертатись за
перепризначенням не потрібно
Громадяни України, у яких Росія забрала можливість працювати, отримають по 6,5 тис. грн
Як отримати пенсію та грошові виплати в Укрпошті під час воєнного стану
Спрощено процедуру видачі медичного свідоцтва про народження
Державна міграційна служба України тимчасово призупинила роботу надання адмінпослуг
Унормовано діяльність нотаріату в умовах воєнного стану

«Бойові» 100 тис. грн виплачуватимуть захисникам і захисницям, які лікуються від отриманих
поранень, — Міноборони
Міністерство оборони України, опубліковано 02 квітня 2022 року о 10:39
1 квітня на засіданні Уряду було ухвалене рішення про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів від 28 лютого 2022 р. № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового
і начальницького складу, поліцейським та їхнім сім’ям під час дії воєнного стану».
Відтак, відповідні прийняті зміни дозволять, зокрема до наказів про виплату додаткової
винагороди, збільшеної до 100 тис. грн, включати осіб які:
• у зв’язку з пораненням, пов’язаних із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному
лікуванні в закладах охорони здоров'я, включаючи час переміщення з одного в інший лікарняні
заклади, або ж перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком
військово-лікарської комісії;
• особам, захопленим у полон або ж стали заручниками, а також інтерновані в нейтральні
держави або безвісно відсутні;
• особам, що загинули, або померли внаслідок отриманих травм чи поранень — за весь місяць,
у якому особа загинула.
Окрім цього, документ дозволить врегулювати порядок грошового розподілу одноразової
допомоги уразі загибелі особи та визначення повного кола осіб, які мають право на одноразову
грошову допомогу.
Пенсію в разі втрати годувальника студенти денної форми навчання отримуватимуть без
довідки з навчального закладу
Міністерство соціальної політики України, опубліковано 01 квітня 2022 року о 18:30
Уряд ухвалив розроблене Мінсоцполітики рішення, згідно якого дітям віком від 18 до 23 років,
які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої
освіти, пенсія в разі втрати годувальника призначається, а виплата раніше призначеної пенсії
продовжується без надання довідки закладу освіти про навчання.
«У найближчі місяці близько 10 тисяч дітей, які отримують пенсію у разі втрати годувальника,
досягнуть повноліття, але продовжать навчання у закладах професійної та вищої освіти. Вони мають
право продовжувати отримувати цю пенсію. Але для цього необхідно надати довідку із закладу освіти.
Також, нажаль, через воєнні дії, отримувачів пенсії в разі втрати годувальника може стати
більше, в тому числі серед дітей віком від 18 до 23 років. Призначатимуться нові пенсії. Для їхнього
призначення також потрібна відповідна довідка. Зрозуміло, що зараз отримати таку довідку часто
фізично неможливо або її отримання є зайвим ризиком для дитини.
Тому ми напрацювали рішення, згідно якого дітям, у яких загинули батьки або інші
годувальники, пенсія у разі втрати годувальника призначатиметься та її виплата продовжуватиметься
після досягнення повноліття без такої довідки. Пенсійний фонд України самостійно отримуватиме дані
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про навчання за денною формою у 2022 році з Єдиної державної електронної бази з питань освіти», —
прокоментувала Марина Лазебна.
Відповідне рішення поширюється на призначення та виплату пенсії у разі втрати годувальника
згідно з законами України:
• «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»
• «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи»
• «Про прокуратуру»
• «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
Внести зміни чи закрити ФОП знову можна в «Дії»
Міністерство цифрової трансформації України, опубліковано 01 квітня 2022 року о 11:33
Послуги знову доступні на Порталі «Дія». Нагадаємо, що від початку російського вторгнення до
України служби нацбезпеки вимкнули всі держреєстри, щоб захистити дані українців. Деякі з них вже
відновили свою роботу в безпечному місці.
Нагадуємо, що скористатися послугами можна за кілька кліків на Порталі «Дія»:
• внести зміни про ФОП: https://diia.gov.ua/services/zminennya-danih-fop
• закрити ФОП: https://diia.gov.ua/services/zakrittya-fop
Також на днях запрацювала найшвидша реєстрація бізнесу у світі — автоматична реєстрація
ФОП. Послугою через «Дію» скористалося 1800 людей із моменту її поновлення.
Роз’яснення ПФУ щодо окремих змін у законодавстві з питань виплат пенсій
Пенсійний фонд України, опубліковано 01 квітня 2022 року о 10:11
Урядом прийнято постанову № 363, якою визначено деякі питання виплат пенсії та грошової
допомоги внутрішньо переміщеним особам
Актом внесено зміни до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки
в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1596.
З урахуванням змін, заява про виплату пенсії може подаватися одержувачем до органу
Пенсійного фонду України не лише особисто за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання
одержувача в населеному пункті в межах України або через установи уповноваженого банку, а й в
електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням
засобів кваліфікованого електронного підпису.
Крім того, уточнено норми постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року
№ 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».
Поміж іншого визначено, що виплата (продовження виплати) пенсій та соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам, зазначеним в абзаці вісімнадцятому пункту 2 Порядку оформлення
і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 509, (особи, які після введення Указом Президента
України від 24 лютого 2022 року № 64 воєнного стану перемістилися з території адміністративнотериторіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, затвердженому
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 204 «Про затвердження
переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога
застрахованим особам в рамках Програми «єПідтримка»» здійснюється у встановленому
законодавством порядку.
Довідково: Згідно статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» пенсія виплачується за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в
межах України незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця проживання пенсіонера
організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків у порядку,
передбаченому Кабінетом Міністрів України.
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Більше 20 тисяч заявок на відновлення зруйнованого майна надійшло в «Дії» за першу добу
Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України, опубліковано 31
березня 2022 року о 15:52
Держава працює над планом відновлення України — для цього системно підраховуються всі
збитки. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні 31 березня.
«Вчора в «Дії» вже запрацювала можливість подати інформацію про зруйноване майно. За
одну добу отримали вже більше 20 тисяч таких заявок. Усі заявки будуть ретельно опрацьовані, аби
після нашої перемоги відбудова була системною», — наголосив очільник Уряду.
Раніше Денис Шмигаль повідомляв про створення чотирьох відповідних фондів, які будуть
наповнюватися, зокрема, за підтримки міжнародних партнерів України.
Відновлено послугу з перереєстрації транспортного засобу при оформленні договору купівліпродажу в сервісному центрі МВС
Міністерство внутрішніх справ України, опубліковано 31 березня 2022 року о 13:26
Відновлено послугу з перереєстрації транспортного засобу при оформленні договору купівліпродажу в сервісному центрі МВС.
Тисячі людей щодня зверталися до сервісних центрів МВС з проханням відновити послугу —
перереєстрація транспортних засобів. Адже багато громадян лишилися без засобів пересування.
«Відсьогодні ми відновлюємо цю послугу. У цей важкий час варто максимально забезпечити
людей доступом до державних послуг. Бо кожна така дія — це наше «вистоїмо» для країни», —
повідомив заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий.
Також громадяни можуть складати іспити на категорії С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE.
Особам, які пройшли навчання в автошколі, буде доступний теоретичний іспит на категорію В.
Згодом буде відновлено здачу і практичного іспиту на дорогах загального користування.
Нагадуємо, що Урядом було скасовано складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС
на автомайданчику, крім категорій А1, А, В1.
Внутрішньо переміщені особи отримають додаткову грошову допомогу
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України,
опубліковано 30 березня 2022 року о 22:22
Відбулася зустріч Віце-прем’єр-міністра — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих
територій України Ірини Верещук з Верховним комісаром ООН з питань біженців Філіппо Гранді. На ній
було визначено ключові напрями подальшої співпраці:
1. забезпечення житлом переміщених осіб шляхом будівництва модульних містечок;
2. надання прямої грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО).
«В цьому напрямку працюють вже два проекти, — уточнила Ірина Верещук. — Міністерство з
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій працює над їх розширенням. Допомога надається
додатково до допомоги від держави. Так, Управління Верховного комісара ООН з питань захисту
біженців спільно з Укрпоштою розпочали виплату кожній переміщеній особі по 2220 грн. Отримати
готівку можна через відділення Укрпошти».
За словами Віце-прем’єр-міністра, запис до програми грошової допомоги розпочався у Львові
23 березня, а тепер також проходить в Ужгороді та Мукачеві.
Реєстрація триває за адресами:
м. Львів, вул. Трускавецька, 2 Б (з 9:00 до 18:00);
м. Львів, вул. Палія, 15 (з 9:00 до 18:00), вихідний — субота;
м. Ужгород, Гуманітарний штаб «Совине гніздо», вул. Ференца Ракоци, 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00);
м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, 24, Ужгородський міський центр соціальних служб Департаменту
соціальної політики (пн-пт з 9:00 до 18:00);
м. Мукачево, ЦНАП, вул. Духновича, 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00).
За додатковою інформацією необхідно звертатись за номером телефону: 0800307711.
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«Також програму з надання грошової допомоги розпочало втілювати представництво
Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні, — додала Ірина Верещук. — Зараз це втілюється на
Закарпатті, але в перспективі дію програми планується розширити на інші регіони. Розмір допомоги —
також 2220 грн на людину».
Ця допомога надаватиметься найбільш уразливим групам серед переміщених осіб.
Зокрема:
• вагітним жінкам та матерям, що самостійно виховують дітей;
• сім’ям із двома і більше дітьми;
• родинам, серед членів яких є особи з інвалідністю;
• особам похилого віку.
Списки вищевказаних категорій опрацьовуватиме Департамент соціального захисту населення
Закарпатської ОВА, соціальні працівники територіальних громад.
Також посадовиця пояснила, що для отримання допомоги працює наступний алгоритм:
1. Особа реєструється в якості ВПО у відповідній області через органи соцзахисту чи ЦНАП.
2. У разі якщо особа підпадає під визначені категорії вразливості, вона отримує відповідну
допомогу.
Оновлений порядок державної реєстрації юридичних осіб та ФОП в період воєнного стану
Міністерство юстиції України, опубліковано 30 березня 2022 року о 15:48
В умовах воєнного стану з огляду на необхідність забезпечення достовірності відомостей
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Міністерством юстиції реалізовано можливість проведення найбільш нагальних реєстраційних дій, а
саме державної реєстрації:
• створення благодійних організацій та громадських об’єднань і змін до відомостей про них, у
тому числі до статутів;
• створення товариств із обмеженою відповідальністю, створення фермерського господарства,
зміни керівника юридичної особи, крім громадських формувань, зміни місцезнаходження
юридичної особи;
• змін до установчих документів, якими передбачається виключно зміна місцезнаходження
юридичної особи;
• зміни видів економічної діяльності юридичної особи;
• органів державної влади, органів місцевого самоврядування, казенних підприємств,
державних підприємств, комунальних підприємств, комунальних організацій (установ,
закладів), державних організацій (установ, закладів), а також акціонерних товариств, які є
банками;
• фізичної особи підприємцем, припинення підприємницької діяльності фізичної особипідприємця, зміни до відомостей про фізичну особу-підприємця.
Більш детальну інформацію ви можете отримати, звернувшись до суб’єктів надання
адміністративних послуг.
Понад 130 тисяч людей зареєструвались як ВПО після впровадження воєнного стану
Міністерство соціальної політики України, опубліковано 30 березня 2022 року о 15:44
Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що понад 130 тисяч людей
вже зареєструвались як вимушено переміщені особи після впровадження воєнного стану. При цьому,
в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб зареєстровані майже 1,6
мільйона людей.
Міністр підкреслила, що насправді перемістились всередині країни мільйони людей. Але з
різних причин, в першу чергу, психологічних вони ще не зареєструвались як внутрішньо переміщені
особи.
«Я дуже добре розумію, як важко самому собі сказати, що це не на день-тиждень, а на трохи
довший час. Але дуже важливо подати про себе інформацію до Єдиної бази даних про внутрішньо
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переміщених осіб. Це дасть можливість розуміти «соціальний портрет» переміщених осіб в кожному
конкретному регіоні, правильно оцінювати їх потреби та планувати допомогу. Тому я прошу кожного,
хто був змушений покинути свою домівку, піти та зареєструватись у громаді, де ви зараз проживаєте. І
одночасно можна подати заяву на отримання допомоги на проживання, яку Уряд надає вимушено
переміщеним особам», — зазначила Марина Лазебна.
Марина Лазебна нагадала, що Уряд підключив додаткові канали для реєстрації внутрішньо
переміщених осіб. Якщо раніше це були лише органи соціального захисту населення на рівні районів
та міст обласного значення, то тепер людина зможе звернутись до уповноваженої особи громади,
центрів надання адміністративних послуг, а згодом — просто подати заяву дистанційно через Портал
Дія.
Щоб забезпечити вимушених переселенців житлом, Уряд ухвалив рішення компенсувати
місцевим бюджетам громад, які безкоштовно розміщують вимушених переселенців, вартість
відповідних комунальних послуг. Також компенсації отримають люди, які прихистили в своєму житлі
переміщених осіб.
Урядом прийнято рішення надавати адресну грошову допомогу на проживання внутрішньо
переміщеним особам. Це щомісяця — 3000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю, і 2000
гривень — на кожну іншу особу.
Допомога надаватиметься щомісяця під час воєнного стану та одного місяця після його відміни.
Ці виплати не оподатковуються, не включаються до розрахунку сукупного доходу сім’ї при визначенні
права на інші види соціальних допомог, та надаються додатково до інших соціальних гарантій, таких
як пенсія, різні види соціальних допомог, житлова субсидія тощо.
Подати заявку про пошкоджене майно під час війни відтепер можна в застосунку Дія
Міністерство цифрової трансформації України, опубліковано 30 березня 2022 року о 09:02
24 лютого Російська Федерація напала на Україну, залишивши сотні тисяч громадян без домівок
у Харкові, Маріуполі, Чернігові, Бучі та інших містах країни.
Держава робить все для того, щоб відбудувати кожен дім. Тому цей процес починається вже
зараз — зі збору інформації та фіксації збитків. Відсьогодні цю інформацію можна подати в застосунку
Дія.
Подати заяву можуть українці, у яких було пошкоджено:
• Приватні будинки (садибні, дачні та садові)
• Квартири
• Інші житлові приміщення (на які зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку)
Що треба зробити в застосунку:
• Заповніть форму. Для цього знадобиться така інформація:
o ПІБ;
o РНОКПП;
o Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти);
o Інформація про об’єкт, що було пошкоджено.
Якщо інформація про об’єкт зберігається в Державному реєстрі речових прав (ДРРП), вона
підтягнеться автоматично. У разі відсутності інформації про об’єкт в ДРРП ви матимете змогу внести
інформацію в ручному режимі. Після заповнення форми та її реєстрації ви зможете завантажити заяву
у форматі PDF або отримати її на електронну пошту. Заяву також можна буде подати на порталі «Дія»
за тією ж схемою та фізично в ЦНАП із середини квітня. Для останнього вам знадобиться лише паспорт
та РНОКПП.
Після реєстрації повідомлення очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та
компенсації, що будуть визначені Урядом найближчим часом.
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Особливості перебування зареєстрованих безробітних на обліку та отримання допомоги під
час воєнного стану
Міністерство економіки України, опубліковано 29 березня 2022 року о 13:39
На період воєнного стану процедура взаємодії з безробітними є максимально спрощеною та
адаптованою і відбувається наступним чином:
• громадяни можуть подати заяву про надання статусу безробітного, призначення допомоги чи
припинення реєстрації за допомогою Порталу або мобільного додатку Дія;
• отримати весь перелік послуг можна у найближчому працюючому центрі зайнятості;
• звернутись до Служби можливо за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку (телефон,
чати підтримки у Telegram, електронна пошта, заповнення онлайн-форм).
Покрокові інструкції, завантажити необхідні заяви або заповнити Google-форми можна на
ресурсах Державної служби зайнятості.
Важливо, що безробітний може підтвердити намір перебування у статусі зареєстрованого
безробітного за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку або безпосереднього звернувшись до
центру зайнятості. Режим роботи центрів зайнятості та їх контакти щоденно оновлюються та
публікуються в Телеграм та Viber каналах Державної служби зайнятості.
В областях, де центри зайнятості не мають можливості забезпечити підготовку виплатних
документів та проведення фінансування, виплата допомоги безробітним буде здійснюватися за
допомогою АТ «Ощадбанк». Кошти будуть перераховуватися на рахунок в банку, в якому відкрито
рахунок одержувача. Також можливе здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну
систему «MY TRANSFER».
Реєстрація безробітного в Державній службі зайнятості припиняється в разі невідвідування (не
підтвердження наміру перебування у статусі безробітного) зареєстрованим безробітним без поважних
причин центру зайнятості протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про таке відвідування
або дати останнього фактичного підтвердження безробітним наміру перебувати у статусі безробітного
будь-якими засобами комунікації або у разі відмови від виконання суспільно-корисних робіт.
Текст постанови https://bit.ly/3uD7XiR
МВС: Віднині медична довідка для обміну або відновлення посвідчення водія непотрібна
Міністерство внутрішніх справ України, опубліковано 28 березня 2022 року о 16:47
Віднині медична довідка для обміну або відновлення посвідчення водія НЕПОТРІБНА.
Зверніть також увагу, що під час воєнного стану #СервісніЦентриМВС здійснюють обмін
посвідчення водія тільки тим громадянам, які за законом мають право виїзду за межі України та тим,
хто залучається до оборони.
Оновлення системи «Соціальна громада»: як надавати послуги для ВПО
ФБ. «Все буде ЦНАП». 28 березня 2022, 06:54
Через військову агресію рф понад 6 млн українців покинули домівки, щоб евакуюватися до
більш безпечних регіонів країни.
Для того, щоб ЦНАПи могли допомогти їм, Мінсоцполітики запустило новий функціонал у
системі «Соціальна громада»:
• Стати на облік та отримати довідку ВПО (стане доступним з 28.03.22);
• Оформити щомісячну соцдопомогу (з’явиться за кілька днів).
Щоб якнайшвидше навчитися надавати ці послуги, переглядайте відеоінструкцію на платформі
Дія.Центрів https://cutt.ly/qDkbHfe
6 500 гривень «єПідтримки»: Кабмін обмежив термін подання заявок
Кабмін визначив, що 31 березня 2022 року є останнім днем подання запитів для отримання
допомоги в рамках програми «єПідтримка».
Про це йдеться в постанові уряду № 367 від 26 березня.
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«Установити, що останнім днем подання запитів (заявок) для отримання допомоги в рамках
програми «єПідтримка» є 31 березня 2022 року», — ідеться в постанові.
Хто може отримати 6 500 грн
• ФОПи всіх груп, які сплатили ЄСВ за четвертий квартал 2021 року.
• Наймані працівники, за яких сплачений ЄСВ за четвертий квартал, крім працівників
організацій, які отримують кошти з держбюджету.
• ФОПи, які не перебувають у стані припинення діяльності, реорганізації або ліквідації.

Уточнено особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення
воєнного стану
Пенсійний фонд України, опубліковано 27 березня 2022 року о 17:56
Урядом прийнято постанову № 343, якою передбачено, що фінансування та виплата пенсій за
квітень 2022 року на території, де проводяться бойові дії та які визначені Мінрегіоном з переліку,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 204 «Про
затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається
допомога застрахованим особам в рамках Програми «єПідтримка»», особам, яким виплачується пенсія
через їх поточні рахунки в банках або через АТ «Укрпошта», за датами виплати, визначеними
Пенсійним фондом України за погодженням з Міністерством соціальної політики, здійснюється
починаючи з 25 березня 2022 року в межах фінансових можливостей Пенсійного фонду України.
Крім того визначено, що неможливість (у тому числі технічна) доставки АТ «Укрпошта» пенсій,
грошової допомоги на території де проводяться бойові дії та які визначені Мінрегіоном, включаючи
втрату відомостей на виплату пенсій, грошової допомоги, відсутність готівкових коштів, посвідчується
відповідною військово-цивільною адміністрацією. Невиплачені суми пенсій, грошової допомоги
включаються до виплати у наступних виплатних періодах.
Уряд прийняв постанову про порядок збору та обліку інформації про пошкоджене та
знищене внаслідок бойових дій нерухоме майно
Mar 26 at 21:04
Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 26.03.2022 Уряд прийняв постанову
про порядок збору та обліку інформації про пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій нерухоме
майно через портал та застосунок Дія.
Уже за тиждень після набрання постановою чинності кожен українець, чию домівку зруйнувала
війна, зможе через «Дію» надіслати повідомлення й зафіксувати факт пошкоджень, аби мати
можливість підрахувати збитки й оцінити, скільки коштів потрібно Україні на відбудову.
Все відбудуємо: кожен дім, кожну квартиру, кожну вулицю кожного постраждалого міста. І цей процес
починається вже зараз — зі збору інформації та фіксації збитків».
У Києві з 28 березня відновлюють роботу Центри надання адміністративних послуг
Сайт Київської міської військової адміністрації інформує, що буде проводиться видача вже
готових документів та надання консультацій із загальних питань.
ЦНАП працюватимуть з 10:00 до 16:00.
Інформацію щодо роботи ЦНАП, готовності та можливості отримання ID-картки, закордонного
паспорта, посвідок на постійне та тимчасове проживання, поданих через ЦНАП, можна отримати за
телефонами: 044 202 60 38 та 044 202 60 39
Нагадування Головного сервісного центру МВС про корисний інформаційний портал
http://www.hscmvs.com/
ФБ ГСЦ МВС, 24.03.2022, 18:53
Там є найактуальніша інформацію під час воєнного стану щодо:
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•
•
•

відкритих сервісних центрів МВС
графіка роботи
послуг
У розділі «Актуальні питання» є відповіді на нагальні питання.

Підвищено пенсійні гарантії для осіб, які входять у склад добровольчих формувань
територіальних громад
Міністерство соціальної політики України, опубліковано 24 березня 2022 року о 14:07
Особи, які входять в склад добровольчих формувань територіальних громад, мають право на
підвищені норми пенсійного забезпечення, які передбачені для військовослужбовців з числа учасників
бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
У разі загибелі осіб, які входять в склад добровольчих формувань територіальних громад, під
час виконання завдань, необхідних для забезпечення оборони України, членам їх сімей також надано
право на підвищені норми пенсійного забезпечення, які передбачені для членів сімей загиблих
військовослужбовців.
Крім цього, особам, які входять в склад добровольчих формувань територіальних громад та
беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України,
надано право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років,
жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років
у жінок.
Ці зміни набрали чинності з 21 березня 2022 року відповідно до Закону України “Про внесення
змін до деяких законів України щодо уточнення норм, що регулюють питання визначення категорій
осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України, та
надання їм соціальних гарантій” від 15 березня 2022 року № 2121-IX
Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації інформує щодо роботи ЦНАП — спеціальна
мапа
Пропонується скористатися мапою, що показує ЦНАП, які працюють https://cutt.ly/ZSAec8x
На мапі можна знайти найближчий відкритий центр, дізнатися графік його роботи та
контактний номер.
Як скористатися:
• Через смартфон: виберіть вашу область та населений пункт у спадному списку.
• Через комп’ютер: натисніть на вашу область та зелену позначку ЦНАП на мапі.
Роз’яснення ПФУ як отримати допомогу на поховання
Пенсійний фонд України, опубліковано 23 березня 2022 року о 18:06
У разі смерті пенсіонера допомога на поховання виплачується у розмірі двомісячної пенсії
померлого тим особам, які здійснили поховання. Якщо померла особа була “військовим” пенсіонером,
то особі, яка здійснила поховання, виплачується допомога у розмірі тримісячної пенсії, але не менше
п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок
держави.
Для отримання допомоги на поховання необхідно звернутися до діючого сервісного центру
Пенсійного фонду України. Перелік сервісних центрів за посиланням: https://bit.ly/3isE0MU
Особа, яка звертається по допомогу на поховання, подає такі документи:
• документ що посвідчує особу заявника;
• заяву про виплату допомоги на поховання;
• витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання
допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера.
Строк звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не обмежується.
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Уряд дозволив керувати вантажівками до 7,5 тонн власникам посвідчень водія категорії В
Міністерство внутрішніх справ України, опубліковано 23 березня 2022 року о 18:01
Уряд прийняв рішення, яким дозволив керувати вантажівками до 7,5 тонн власникам
посвідчень водія категорії В.
Кабінет Міністрів України своєю постановою від 22 березня 2022 р. № 348 вніс зміни до
попередньої постанови КМУ від 3 березня 2022 р. № 184 «Деякі питання допуску водіїв до керування
транспортними засобами», доповнивши її додатковим пунктом 1.1 такого змісту:
«1.1. Установити, що у період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії
С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В».
Інформація Мінінфраструктури щодо оформлення заявки на перетин державного кордону
водіям призовного віку 18-60 років
Міністерство інфраструктури України, опубліковано 23 березня 2022 року о 17:39
Міністерство інфраструктури надає інформацію щодо процедури оформлення заявки на
перетин державного кордону водіям призовного віку 18-60 років
Рішення про бронювання військовозобов’язаних водіїв, приймають*:
• Міністерство інфраструктури України;
• обласні військові адміністрації або Київська міська військова адміністрація.
Перевізник може на власний розсуд обрати будь-який з цих органів для звернення. Усі
вищезазначені органи мають однакові повноваження та доступ до спільної з Державною
прикордонною службою бази даних.
Звернення до Мінінфраструктури формується у п’ять простих кроків:
1) завантажити та заповнити усі без винятку поля форми, зразок за посиланням: bit.ly/3JAArAe
2) роздрукувати, поставити підпис та печатку
3) сфотографувати або зробити скан-копію у форматі pdf
4) відправити на електрону адресу zmiu98916@gmail.com у форматі word та pdf
5) заповнити опитувальник за посиланням: bit.ly/357zXTe
Важливо! Дозвіл на перетин кордону може бути наданий лише військовозобов’язаним:
• водіям, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів
гуманітарної допомоги;
• працівникам підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та
безперебійну роботу залізниці;
Для уникнення простою в пункті пропуску, бажано перед початком рейсу отримати інформацію
про підтвердження бронювання за телефоном лінії підтримки: + 38 (044) 334 43 04
Лінія підтримки працює щодня з 08:00 до 17:00.
*Рішення про бронювання військовозобов’язаних водіїв приймається згідно з Постановою КМУ
від 03 березня 2022 року № 194.
У частині ЦНАП знову доступні будівельні послуги
Міністерство цифрової трансформації України, опубліковано 22 березня 2022 року о 13:26
У ЦНАП українці знову можуть отримати будівельні послуги, зокрема, замовити:
• будівельний паспорт забудови земельної ділянки
• містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки
• подання або внесення змін до повідомлення про початок підготовчих та будівельних робіт
• реєстрацію декларації про готовність об’єкта до експлуатації
Послуги доступні в ЦНАП таких областей: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська,
Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська,
Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Житомирська.
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Почалися перші виплати 6500 грн «єПідтримки»
Міністерство цифрової трансформації України, опубліковано 22 березня 2022 року о 13:20
З 21.03.2022 розпочалися виплати 6500 грн «єПідтримки».
Програма розрахована на людей із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.
Як отримати 6500 грн «єПідтримки»:
відкрийте спеціальну картку в одному з банків-партнерів, якщо у вас досі її немає
зайдіть у «Дію» та натисніть — Послуги — «єПідтримка» — Отримати допомогу
Кошти можна витрачати без обмежень і навіть знімати в банкоматах або переказувати на інші

картки.
Зверніть увагу: сповіщення про зарахування коштів «єПідтримки» ви отримаєте від вашого
банку. Воно не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію.
Якщо отримаєте SMS-повідомлення від сторонніх відправників із проханням перейти за
посиланням для отримання «єПідтримки» — не відкривайте його. Це чергове інтернет-шахрайство.
Внутрішньо переміщені особи отримають по 2 або 3 тисячі гривень допомоги на проживання
Міністерство соціальної політики України, опубліковано 21 березня 2022 року о 16:31
Внутрішньо переміщені особи, які змушені були покинути місце постійного проживання у
зв’язку з широкомасштабним вторгненням російської федерації в Україну, отримають допомогу на
проживання від держави у розмірі 3000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю, та у
розмірі 2000 гривень на кожну іншу особу.
Хто отримає допомогу?
Допомогу отримають люди, які перемістилися з тимчасово окупованої території у Автономній
Республіці Крим і м. Севастополі, а також з територій активних бойових дій, які визначені в переліку,
затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204, і отримали
довідку про перебування на обліку ВПО.
Як надаватиметься допомога
Допомога надаватиметься у таких розмірах:
▪ для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 гривень на місяць,
▪ для інших осіб — 2000 гривень на місяць.
Виплата допомоги здійснюється через Ощадбанк на банківський рахунок (за стандартом IBAN),
який отримувач вказав у заяві на допомогу.
Допомога надається щомісячно з місяця звернення на весь період введення воєнного стану
плюс один місяць після його припинення чи скасування.
Допомога виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням та дати
припинення чи скасування воєнного стану.
Як отримати
Перше, що потрібно зробити, якщо інформації про людину ще немає у Єдиній інформаційній
базі даних про внутрішньо переміщених осіб, — це стати на облік як внутрішньо-переміщена особа та
отримати відповідну довідку.
Наступним кроком — необхідно подати заяву на отримання допомоги на проживання.
Заяву з наступного тижня можна буде подати до структурного підрозділу з питань соціального
захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських,
районних у містах рад, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або
центру надання адміністративних послуг.
«До кінця тижня необхідні зміни будуть внесені до програмного забезпечення, також за цей
час налагодимо диференціацію розмірів виплати в залежності від категорії особи, яка звертається.
Отже, вже з початку наступного тижня можна звертатись з заявами на отримання допомоги», —
поінформувала Марина Лазебна.
Також після необхідних доопрацювань подати заяву можна буде через програмні засоби
Порталу Дія. Орієнтовно доопрацювання буде завершено до кінця місяця.
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Українці продовжуватимуть отримувати допомогу по безробіттю попри воєнний стан
Міністерство економіки України, опубліковано 21 березня 2022 року о 12:50
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою визначив порядок реєстрації безробітних,
нарахування та виплату допомоги по безробіттю під час війни. Відтак громадяни можуть скласти заяву
про надання статусу безробітного, призначення допомоги чи припинення реєстрації за допомогою
порталу або мобільного додатку «Дія» та електронних сервісів Державної служби зайнятості.
У областях, де центри зайнятості не можуть забезпечити фінансування допомоги,
перерахування коштів буде здійснюватись АТ «Ощадбанк» на банківський рахунок заявника або
шляхом переказу через міжнародну платіжну систему «MY TRANSFER».
Постанова Уряду також передбачає припинення реєстрації безробітного в центрі зайнятості в
разі його відмови від виконання суспільно-корисних робіт. Тож не працевлаштовані українці, які
отримують державну допомогу, зобов’язані брати участь у таких роботах на вимогу військового
командування або органів місцевого самоврядування.
Уряд підтримає власників житла, які безоплатно прихистили переселенців
Міністерство розвитку громад та територій України, опубліковано 20 березня 2022 року о
17:32
«Власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб отримають
гарантовану державну підтримку в розмірі близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу,
незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги», — розказав Міністр розвитку
громад та територій Олексій Чернишов.
Алгоритм дій для отримання компенсації:
1. Люди, які мають житло та готові дати прихисток внутрішньо переміщеним особам, повинні
повідомити місцеву владу про готовність прийняти у себе переселенців.
Для цього необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати
необхідну інформацію. Також, цю інформацію можна надати через веб-сайт Прихисток, а надалі це
можна буде зробити й через застосунок Дія.
2. Щомісячно власники житла, які безкоштовно прийняли у своїх домівках переміщених осіб,
будуть отримувати виплату з бюджету через органи місцевого самоврядування.

Порядок державної реєстрації юридичних осіб та ФОП в період воєнного стану
Міністерство юстиції України, опубліковано 19 березня 2022 року о 18:08
В умовах воєнного стану Міністерством юстиції реалізовано можливість проведення найбільш
нагальних реєстраційних дій, а саме державної реєстрації:
• створення благодійних організацій та громадських формувань та змін до відомостей про них;
• зміни керівника юридичної особи у зв’язку з його смертю;
• зміни місцезнаходження юридичної особи;
• органів державної влади, органів місцевого самоврядування, казенних підприємств,
державних підприємств, комунальних підприємств, комунальних організацій (установ,
закладів), державних організацій (установ, закладів), а також акціонерних товариств, які є
банками;
• зміни видів економічної діяльності фізичних осіб — підприємців;
• припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.
Більш детальну інформацію можна отримати за телефонами за посиланням.
19 березня 2022 року набрав чинності наказ Міністерства юстиції щодо змін у сфері нотаріату
(від 11.03.2022 № 1118/5)
(Джерело ФБ МЮ, 19.03.2022, 11:02)
Зміни передбачають:
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в умовах воєнного або надзвичайного стану спадкова справа заводиться за зверненням
заявника будь-яким нотаріусом України, незалежно від місця відкриття спадщини;
за відсутності доступу до Спадкового реєстру нотаріус заводить спадкову справу без
використання цього реєстру та перевіряє наявність заведеної спадкової справи, спадкового
договору, заповіту протягом 5 робочих днів з дня відновлення такого доступу;
забороняється видача свідоцтва про право на спадщину у спадковій справі, заведеній без
використання Спадкового реєстру, до її реєстрації у Спадковому реєстрі;
в умовах воєнного або надзвичайного стану за відсутності доступу до Спадкового реєстру та
Єдиного реєстру довіреностей як нотаріальне посвідчення заповіту, внесення змін до нього та
його скасування, так і нотаріальне посвідчення довіреностей, припинення їх дії здійснюється
без використання цих реєстрів з подальшим внесенням до них відповідних відомостей
протягом 5 робочих днів з дня відновлення такого доступу.

Як підтвердити своє перебування в статусі безробітного, якщо центр зайнятості не працює
через воєнні дії?
Рекомендується телефонувати за день до призначеного прийому на номери «гарячих ліній»
Державного та регіональних центрів зайнятості.
Фахівці «гарячої лінії» уточнюють у клієнта таку інформацію:
• центр зайнятості реєстрації,
• прізвище, ім’я, по батькові,
• дату народження,
• номер облікової картки платника податку (за можливості).
Такий телефонний дзвінок прирівнюється до підтвердження наміру перебування в статусі
безробітного. Виплата допомоги по безробіттю буде продовжена.
Номери «гарячої лінії» служби на сторінці джерела.
(Джерело — ФБ Мін’юсту, 18.03.2022 р. 10:32)
Відновлено роботу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва
Міністерство розвитку громад та територій України, опубліковано 17 березня 2022 року о
23:11
З 17 березня, на території України, де не ведуться активні бойові дії, ЄДЕССБ відновлено
надання всіх послуг, які надавались до початку війни, зокрема:
• завантаження проєктної документації на будівництво об’єктів,
• проведення експертизи об’єктів,
• видача містобудівних умов та обмежень,
• отримання права на виконання підготовчих та будівельних робіт та інших,
• прийняття об’єктів в експлуатацію.
Люди похилого віку та люди з інвалідністю отримають послуги з догляду під час воєнного
стану за спрощеною процедурою
Міністерство соціальної політики України, опубліковано 16 березня 2022 року о 17:55
Люди похилого віку та люди з інвалідністю зможуть під час воєнного стану отримати послуги з
догляду та влаштуватись до інтернатних закладів лише за заявою, а відповідні рішення органи влади
прийматимуть протягом 1 робочого дня.
Відповідні зміни за пропозицією Мінсоцполітики Уряд ухвалив до постанов Кабінету Міністрів
України № 576 від 26 червня 2019 р. та № 587 від 1 червня 2020 р.
Зміни стосуються порядку надання наступних соціальних послуг для осіб з інвалідністю та осіб
похилого віку: стаціонарного догляду, паліативного догляду, догляду вдома, підтриманого
проживання.
Зокрема, під час воєнного стану для їх отримання достатньо лише одного документа:
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заяви від людини (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
заяви від законного представника (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, які не
мають законного представника).
Заяву про надання соціальних послуг можна подати до: уповноваженого органу соцзахисту,
відповідної військової адміністрації / обласної, Київської та Севастопольської міської
держадміністрації, безпосередньо до надавача соціальних послуг.
Уповноважені органи соцзахисту та надавачі соціальних послуг протягом одного робочого дня
передають заяви до відповідної військової адміністрації / обласної, Київської та Севастопольської
міської держадміністрації, які, в свою чергу, протягом одного робочого дня оформляють путівку та
передають її надавачу соціальних послуг.
Сервісні центри МВС працюють і намагаються збільшувати кількість доступних послуг
(посвідчення водія, реєстрація авто)
ФБ. Головний сервісний центр МВС (16.03.2022, 13.32)
З 16 березня можна:
• замінити посвідчення водія громадянам, які за законом мають право виїзду за межі України та
тим, хто залучається до оборони
• скласти іспити на категорії С і СЕ, в першу чергу, для громадян, які мобілізовуються до Збройних
сил України, залучаються до служби в Територіальній обороні та правоохоронних органах
• зареєструвати нове авто придбане в автосалоні
• зареєструвати авто ввезене з-за кордону (доповнено 18.03)
• отримати дублікат свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу.
З часом планується збільшувати перелік послуг. Треба слідкувати за оновленою інформацією
на фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС. Там же є адреси та графік роботи працюючих
сервісних центрів МВС.
Також в установі нагадують, що посвідчення водія, термін дії яких закінчився в період воєнного
стану — продовжують діяти на всій території України
Цифрові паспорти знову доступні в «Дії»
Міністерство цифрової трансформації України, опубліковано 16 березня 2022 року о 11:34
Закордонний паспорт чи паспорт-картка знову доступні у застосунку «Дія».
Внутрішньо переміщеним особам потрібно стати на військовий облік
УП. 15 березня 2022, 18:19
У зв’язку із активними бойовими діями сотні тисяч громадян були вимушені покинути свої
домівки. Такі військовозобов’язані громадяни, які підлягали мобілізації, в обов’язковому порядку
мають стати на військовий облік за місцем фактичного перебування, — йдеться в повідомленні
Міноборони.
Роз’яснення Мін’юсту як оформити документи на новонароджену дитину
Міністерство юстиції України, опубліковано 15 березня 2022 року о 17:20
Послуга «єМалятко» онлайн тимчасово недоступна. Проте народження малюка можна
зареєструвати офлайн.
Для цього треба звернутися у відділи державної реєстрації актів цивільного (ДРАЦС), які
працюють у штатному режимі. Окрім міст та районів, де ведуться активні бойові дії.
Зареєструвати дитину можна в будь-якому відділі, який працює. Незалежно від місця
народження дитини та місця проживання батьків.
Для цього необхідно паперове медичне свідоцтво про народження за формою № 103/о.
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Міграційна служба відновлює надання адміністративних послуг
Державна міграційна служба України, опубліковано 15 березня 2022 року о 11:12
З 15 березня територіальні органи та територіальні підрозділи ДМС, які знаходяться в безпечних
районах, де не ведуться активні бойові дії, відновлюють роботу з прийому та надання
адміністративних послуг, зокрема, документів для оформлення ID-картки, закордонного паспорта
громадянина України, посвідок на постійне та тимчасове проживання.
Також ДМС здійснюватиме вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України у формі
книжечки, продовжуватиме строк дії закордонних паспортів та вноситиме відомості про дітей.
Оформлення документів можливо здійснити в будь-якому територіальному органі чи
підрозділі ДМС, незалежно від зареєстрованого місця проживання.
Оскільки ситуація є динамічною, дізнатися про графік їх роботи можливо, зателефонувавши до
відповідних територіальних органів за номерами вказаними за цим посиланням:
Уряд розширив можливості для людей отримати довідку про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи
Міністерство соціальної політики України, опубліковано 14 березня 2022 року о 20:11
У нормативному полі зафіксовано, що люди, які зараз змінюють місце проживання у зв’язку з
воєнними діями, є внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Зокрема, це стосується людей, які після
введення воєнного стану 24 лютого 2022 року перемістились з регіонів, де ведуться активні бойові дії,
перелік яких визначений Урядом. (Це перелік з 13 областей і місто Київ, визначені розпорядженням
КМУ від 06.03.2022 р. № 204 — для єПідтримки). Також надано додаткові канали для звернення за
довідкою про взяття на облік ВПО. Крім органів соціального захисту населення РДА та міст обласного
значення, тепер людина за довідкою зможе звернутись і до уповноваженої особи громади (визначеної
органом місцевого самоврядування) або до ЦНАП. Згодом має з’явитися можливість подати заяву і
через Портал Дія.
Допомогу по вагітності та пологах під час воєнного стану можна отримати, навіть якщо
роботодавець не опрацював документи
Міністерство соціальної політики України, опубліковано 14 березня 2022 року о 19:26
На час воєнного стану забезпечено можливість працівнику самостійно звернутись в будь-якому
куточку України до будь-якого зручного відділення Фонду соціального страхування України і отримати
виплати за листками тимчасової непрацездатності та допомогу по вагітності і пологах.
Перелік відділень Фонду соціального страхування, які мають можливість здійснювати прийом
в умовах воєнного стану, та їх контакти оновлюються за посиланням.
Напряму працівнику можуть бути нараховані:
• допомога по вагітності та пологах,
• допомога по тимчасовій втраті працездатності,
• допомога на поховання.
Кошти Фонд соціального страхування перерахує на спеціально відкритий для працівника
поточний рахунок або особисту банківську картку.
Для призначення виплати застраховані особи повинні мати при собі паперовий листок
непрацездатності або е-лікарняний. Також рекомендується підготувати копії:
• першої-четвертої, одинадцятої-шістнадцятої сторінок паспорта або сторінки з відповідною
інформацією іншого документа, що посвідчує особу;
• довідки про присвоєння РНОКПП (індивідуального податкового номера).
Довідка про взяття на облік як ВПО не вимагається.
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Щодо подання документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України
чи спеціальний статус, для вчинення нотаріальних дій, проведення реєстраційних дій та державної
реєстрації актів цивільного стану
Міністерство юстиції України, опубліковано 13 березня 2022 року о 21:14
В умовах воєнного стану була призупинена робота інформаційно-комунікаційних систем ДМС
та надання адміністративних послуг, у тому числі: оформлення та видача паспорта громадянина
України, доставка персоналізованих документів безпосередньо до територіальних органів та
територіальних підрозділів ДМС; вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України зразка
1994 року по досягненню 25- і 45-річного віку.
Отже, до відповідного нормативного врегулювання або відновлення роботи ДМС у повному
обсязі, з метою вчинення нотаріальних дій або проведення державної реєстрації актів цивільного
стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в регіонах, де у громадян
України, іноземців та осіб без громадянства обмежена можливість обміну документів, що посвідчують
особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи або вклеювання фотокартки
до паспорта громадянина України по досягненню 25- і 45-річного віку, особи можуть пред’являти
документ, строк дії якого закінчився, або документ, що посвідчує особу, до якого своєчасно не вклеєна
фотокартка.
Уряд спростив перетин кордону для окремих категорій людей з інвалідністю і їхніх
супроводжуючих
Міністерство соціальної політики України, опубліковано 13 березня 2022 року о 10:51
Уряд спростив процедуру перетину кордону для окремих категорій людей з інвалідністю і
супроводжуючих їх осіб, а також посилив контроль за виїздом дітей з вразливих категорій.
Зокрема, згідно з рішенням Уряду, люди з інвалідністю І та ІІ груп, незалежно від віку, мають
право перетинати державний кордон України за наявності одного з таких документів:
• довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією,
• або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення,
що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України «Про
державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про
державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»,
• або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи
соціальну допомогу.
Також згідно з рішенням Уряду, разом з кожною людиною з інвалідністю І та ІІ групи, які
потребують постійного догляду, дозволено перетинати кордон одному із членів сім’ї першого ступеня
споріднення, який досяг 18-річного віку, або одній іншій особі яка досягла 18-річного віку та здійснює
догляд відповідно до законодавства. Документом, який підтверджує здійснення догляду в даному
випадку може бути посвідчення, довідка про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд.
Людину з інвалідністю, яка визнана недієздатною або обмежена у дієздатності, може
супроводжувати один опікун, піклувальник або член сім’ї першого ступеня споріднення, який досяг 18річного віку.
Визначено, що супроводжувати може один з батьків, один з подружжя, доросла дитина, опікун,
піклувальник або інша особа, яка здійснює догляд за такою людиною і отримує за це гарантовані
державою виплати. Лише одна доросла особа незалежно від віку і статі.
Відповідні спрощення ухвалені рішенням Уряду.
Уряд посилив соціальний захист осіб з інвалідністю з дитинства та подовжив виплату пільг на
комунальні послуги до закінчення воєнного стану
Міністерство соціальної політики України, опубліковано 12 березня 2022 року о 12:01
Перша зміна посилює захист людей з інвалідністю. Вона передбачає, що до сукупного доходу
сім’ї при визначенні права на отримання та розміру соціальних допомог, які надаються з урахуванням

19

доходу, не включається державна соціальна допомога, яка виплачується з надбавкою на догляд: за
дитиною з інвалідністю підгрупи А; за особою з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А.
Друга зміна забезпечує право внутрішньо-переміщених осіб отримувати допомогу на
проживання під час воєнного стану, зокрема тих, що проживають в місцевостях, де через активні
бойові дії органи соціального захисту не працюють.
Третя зміна захищає права отримувачів пільг. Зокрема, строк виплати пільг на оплату житловокомунальних послуг, які надаються з урахуванням доходу (багатодітним сім’ям, дітям війни, тощо) і які
було призначено раніше, автоматично продовжується на весь час воєнного стану плюс один місяць
після його скасування. Отримувачам таких пільг під час дії воєнного стану не потрібно звертатись до
органів соціального захисту населення для їх продовження.

Тимчасовий цифровий документ на період воєнного часу
У «Дії» створили альтернативу — «єДокумент», який містить: паспортні дані та РНОКПП (картка
платника податків).
Такий цифровий документ можна показувати представникам поліції та бійцям територіальної
оборони на блокпостах, щоб підтвердити особу.
«єДокумент» автоматично буде доступний користувачам Дії після оновлення застосунку.

Грошові допомоги, пільги та субсидії люди отримають навіть якщо через бойові дії органи
соцзахисту не працюють
Міністерство соціальної політики України, опубліковано 10 березня 2022 року о 13:35
Уряд ухвалив механізм для своєчасного нарахування та виплати людям грошових допомог,
пільг та субсидій в умовах, коли органи соціального захисту не мають змоги працювати в тих чи інших
населених пунктах через активні бойові дії.
Нарахування та виплата грошових допомог, пільг та субсидій здійснюється органами
соціального захисту районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських рад.
Але у зв’язку з проведенням активних бойових дій в окремих містах і районах органи
соціального захисту не мають фізично можливості працювати, а отже провести нарахування і виплату
грошових допомог, пільг та субсидій. В таких випадках на центральному рівні Міністерство соціальної
політики України забезпечить фінансування грошових допомог, пільг та субсидій відповідно до наявних
реєстрів отримувачів та процедур захищеного інформаційного обміну, які є основою Єдиної
інформаційної системи соціальної сфери.
Міністерство спрямує кошти до АТ «Ощадбанк», а АТ «Ощадбанк», в свою чергу, забезпечить їх
перерахування безпосередньо людям.
Тим громадянам, які одержували виплати через банки, АТ «Ощадбанк» перерахує кошти на їхні
банківські рахунки.
Тим громадянам, які отримували виплати через Укрпошту, АТ «Ощадбанк» здійснить грошовий
переказ через міжнародну платіжну систему «MY TRANSFER».
Для того, щоб отримати грошовий переказ, достатньо звернутися з паспортом та довідкою з
номером РНОКПП (індивідуальним податковим номером) до будь-якого відділення Ощадбанку на
території України. Зробити це можна протягом 60 календарних днів з дати зарахування переказів.

Урядом внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання нотаріату в
умовах воєнного стану»
Міністерство юстиції України, опубліковано 08 березня 2022 року о 13:38
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6 березня 2022 року набрала чинності постанова Уряду № 209, якою внесено зміни до
постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах
воєнного стану».
Вказані зміни передбачають:
•
•
•

посвідчення довіреностей та заповітів, засвідчення справжності підпису на документах без
використання спеціальних бланків нотаріальних документів, на звичайному папері;
зупинення перебігу строку для прийняття спадщини на час дії воєнного стану
надання можливості в умовах воєнного стану посвідчувати довіреності (крім довіреностей на
право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження корпоративними
правами) та заповіти військовослужбовців Збройних Сил, інших утворених військових
формувань, а також працівників правоохоронних органів та органів цивільного стану
командиром цих формувань (органів), або уповноваженою ним особою, з обов’язковою
подальшою реєстрацією як довіреностей, так і заповітів.

Держава продовжить виплату соціальних допомог під час воєнного стану, звертатись за
перепризначенням не потрібно
Міністерство соціальної політики України, опубліковано 08 березня 2022 року о 09:43
Відповідне рішення стосується:
•
•
•
•
•

допомоги малозабезпеченим сім’ям,
допомоги на дітей одиноким матерям,
допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,
допомоги на дітей, хворих на тяжкі хвороби, яким не встановлено інвалідність,
щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи
внаслідок психічного розладу,
• тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають
можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме,
• щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам,
• тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.
Також якщо отримувачі державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та
дітям з інвалідністю, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам
з інвалідністю пропустили строк перегляду, виплата таких видів допомоги не зупиняється на період
введення воєнного стану та одного місяця після його скасування.
Після скасування воєнного стану органи соціального захисту поінформують одержувачів про
необхідність протягом одного місяця оновити документи, необхідні для того, щоб продовжувати
отримувати допомогу.

Уряд прийняв Постанову № 209 «Деякі питання державної реєстрації в умовах воєнного стану
та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 164»
Міністерство юстиції України, опубліковано 07 березня 2022 року о 22:21
Постанова набрала чинності з 6 березня 2022 року та діятиме до дня припинення чи скасування
воєнного стану.
Основні положення постанови передбачають:
•

•

проведення державної реєстрації виключно особами, внесеними до переліку, затвердженого
Мін’юстом. Відповідний наказ Мін’юсту визначатиме обмеження за різними критеріями, з
урахуванням яких відповідний реєстратор матиме право проводити державну реєстрацію;
право посадових осіб Міністерства юстиції, його територіальних органів, внесених до згаданого
переліку, реєструвати не лише громадські формування, а й інші види юридичних осіб;
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•

невідкладну державну реєстрацію у разі подання належних документів у повному обсязі та
спрощений порядок повідомлення заявника про недоліки у поданих ним документах;
• проведення державної реєстрації незалежно від місцезнаходження юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження нерухомого майна (якщо
перелік не передбачає обмежень щодо територіальності);
• звільнення від сплати адміністративного збору благодійних організацій, громадських
об’єднань, предметом діяльності яких є надання допомоги Збройним Силам, іншим військовим
формуванням, правоохоронним (спеціальним) органам, органам цивільного захисту,
добровольчим формуванням територіальних громад, іншим особам, які забезпечують
національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії іноземної держави, а
також особам, які постраждали чи можуть постраждати від такої збройної агресії;
• спрощення процедури подачі документів для державної реєстрації юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань (можна використовувати електронну пошту або
інші засоби зв’язку);
• можливість засвідчення справжності підпису, виконаного у присутності реєстратора, на
документах для державної реєстрації юридичних осіб;
• можливість підтвердження сплати адміністративного збору скрінкопією платіжного документа.
Звертаємо увагу, що наразі не планується відновлення функціонування Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно.
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань в умовах війни буде працювати у першу чергу для проведення невідкладних та важливих
реєстраційних дій, зокрема реєстрації зміни керівника юридичної особи у зв’язку з його смертю,
створення благодійних організацій, громадських об’єднань, предметом діяльності яких є надання
допомоги Збройним Силам, іншим військовим формуванням, правоохоронним (спеціальним)
органам, органам цивільного захисту, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим
особам, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії
іноземної держави, а також особам, які постраждали чи можуть постраждати від такої збройної агресії
тощо.

Громадяни України, у яких Росія забрала можливість працювати, отримають по 6,5 тис. грн
Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України, опубліковано 03
березня 2022 року о 12:27
Уряд підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість
працювати через війну. Там, де бойові дії. Кожен найманий працівник, кожен ФОПівець, кожен наш
громадянин України, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по шість із половиною
тисяч гривень без жодних умов.

Як отримати пенсію та грошові виплати в Укрпошті під час воєнного стану
опубліковано 03 березня 2022 року о 11:14
Якщо ви отримували пенсії та субсидії через Укрпошту, та не виїжджали і знаходитесь на
своєму постійному місці проживання — будь ласка, очікуйте свою пенсію, соціальну виплату або
субсидію вдома, або можете забрати її у відділенні згідно зі звичайним графіком виплат від Укрпошти.
Залежно від стану бойових дій можуть бути перенесені дати виплат, про що ми будемо тримати вас в
курсі, але виплати обов’язково будуть.
Якщо ви виїхали з місця фактичного проживання, ви можете отримати свої виплати наступним
чином:
1. Зателефонуйте: або до Контакт-центру Укрпошти за номером телефону 0 800 300 545 та
оберіть кнопку 2 — розділ «Пенсії, соціальні виплати та субсидії» (усі дзвінки безкоштовні);
або до Пенсійного фонду України за номерами телефонів, які розміщені за посиланням
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або передайте інформацію через електронний кабінет.
2. Повідомте про необхідність отримання пенсії, грошової допомоги за іншою адресою та
передайте наступну інформацію:
•
•
•
•
•
•

прізвище, ім’я та по батькові одержувача пенсії та/або грошової допомоги;
адресу отримання пенсії/грошової допомоги до березня 2022 року;
паспортні дані (серія та номер паспорту);
номер телефону одержувача пенсії/грошової допомоги;
спосіб отримання виплати (на відділення або за домашньою адресою)
нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу тимчасового проживання.
Якщо ви отримуєте пенсію або грошову допомогу поштовим переказом, повідомте оператору
додатково код переказу, який отримали в смс-повідомленні.
Ваші кошти будуть виплачені за заявленою адресою проживання протягом декількох днів.
Якщо ви поки не визначилися з місцем отримання виплати та бажаєте її отримати на будьякому автоматизованому відділенні Укрпошти, до якого буде доступ, повідомте про це оператору.
УВАГА, якщо ви отримували пенсії та субсидії через банківські установи, та не маєте зараз
можливості зняти з картки готівку, ви можете скористатися наступними сервісами Укрпошти:
•
•

перерахування коштів з картки для отримання готівки у відділенні Укрпошти або з доставкою
за адресою проживання за допомогою послуги «З картки додому»
зняття коштів через POS-термінали у відділеннях Укрпошти. Детальніше про послугу.

МОЗ: Спрощено процедуру видачі медичного свідоцтва про народження
Міністерство охорони здоров'я України, опубліковано 02 березня 2022 року о 04:36
Нова процедура закріплена в наказі МОЗ України від 28.02.2022 № 388 «Щодо забезпечення
функціонування галузі охорони здоров’я».
Заклади охорони здоров'я, які мають ліцензію на роботу у сфері «акушерство та гінекологія» і
надають медичну допомогу при пологах, можуть видавати медичне свідоцтво про народження дитини
відповідно до Інструкції щодо заповнення та видачі медичного свідоцтва про народження, форма №
103/о.

Державна міграційна служба України тимчасово призупинила роботу надання адмінпослуг
Державна міграційна служба України, опубліковано 01 березня 2022 року о 19:11
В умовах воєнного стану Державною міграційною службою тимчасово призупинено роботу
інформаційно-комунікаційних систем ДМС та надання адміністративних послуг, а саме:
•

видачу паспорта громадянина України та доставки виготовлених документів безпосередньо до
територіальних органів
• вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України по досягненню 25- і 45-річного віку.
На період дії воєнного стану у громадян України, іноземців та осіб без громадянства обмежена
можливість обміну документів, що посвідчують: особу; підтверджують громадянство України чи
спеціальний статус особи.
Особи можуть пред’являти документ, строк дії якого закінчився, або до якого своєчасно не
вклеєна фотокартка як документа, що посвідчує особу.

Унормовано діяльність нотаріату в умовах воєнного стану
Міністерство юстиції України, опубліковано 01 березня 2022 року о 03:53
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