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31 жовтня 2022 року Кабінет міністрів ухвалив проєкт бюджету на 2023 рік до 

другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів. 

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль. 

За його словами, до другого читання уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 

2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції 

зменшили з 30% до 28%. 

При цьому бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів. Завдяки 

скоригованим макропоказникам та податковим змінам пропонують збільшити 

дохідну частину на понад 50 млрд грн. 

"Видатки складатимуть 2,6 трлн грн. Ми збільшили обсяги видатків на виплати 

пенсій, на ліквідацію наслідків збройної агресії росії (будівництво, ремонти, 

купівля людям житла), на наукову й науково-технічну діяльність, на пільгові 

іпотечні кредити ВПО. Загалом до другого читання в проєкті держбюджету 

видаткова частина зросла на 66,8 млрд грн", - підкреслив Шмигаль. 

"Пріоритет №1 - безпека й оборона - залишається незмінним. Спрямовуємо на 

боротьбу з окупантами понад 1 трлн грн, це більше 18% ВВП. Фінансуємо 

українську армію самостійно за рахунок внутрішніх ресурсів", - додав прем'єр. 

 

03 листопад 2022 року стало відомо, що Запорізька АЕС повністю знеструмлена, 

через обстріли окупантів було пошкоджено дві останні високовольтні лінії 

зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою.  

"Енергоатом" заявив, що російські окупанти спробують підключити Запорізьку 

АЕС до тимчасово окупованих Криму та Донбасу після того, як пошкодили у 

середу дві останні лінії зв’язку станції з енергосистемою України. 

 

03 листопада 2022 року Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №8081 

щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану. 

Законопроєкт передбачає можливості надання військовослужбовцям під час дії 

воєнного стану відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю не 

більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в 

межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в 

один кінець. 
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03 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому 

законопроєкт про держбюджет на 2023 рік. 

"За" проголосували 295 нардепів, утримались - 35, проти - 0. Це рекорд по 

найбільш завчасному прийняттю бюджету за історію України. Тепер 

сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю 

профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі 38 млрд $. 

 

03 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7655 

про обов’язок зі сплати фіксованої суми авансового внеску з податку на прибуток 

підприємств за кожний обмінний пункт валют. 

Документ у цілому підтримали 249 депутатів. 

Тепер кожен обмінний пункт має сплатити авансовий внесок: 

3 мінімальні зарплати – за кожен пункт обміну в населеному пункті, чисельність 

якого перевищує 50 тис. мешканців; 

1 мінімальна зарплата в населеному пункті, чисельність якого менше 50 тис. 

мешканців. 

Зміни набудуть чинності з 1 січня 2023 року. 

 

03 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який 

спрощує порядок продажу державного і комунального майна, що перебуває у 

податковій заставі. 

За документ у цілому проголосували 250 нардепів, повідомив нардеп Ярослав 

Железняк. Законопроєкт дозволяє приватизувати майно, щоб перебуває у 

податковій заставі, без згоди податкових органів, якщо покупець оплатить 

податковий борг. 

"Це рішення розблоковує приватизацію 41 об’єкта державної власності із 

сукупною стартовою ціною 1 млрд грн. Вони мають понад 300 млн грн загального 

податкового боргу. Майбутні покупці сплатять цей борг. Водночас держава 

зможе заробити на самій приватизації", - уточнили в TI Ukraine. 

"Відколи приватизація відновилася після вторгнення, у середньому на аукціонах 

вартість подібного майна піднімалася у два з половиною рази. Тобто держава 

зможе заробити орієнтовно 2,5 млрд грн," - зазначив юридичний радник TI 

Ukraine Андрій Швадчак. 

У TI Ukraine заявили, що до другого читання депутати врахували частину 

рекомендацій, які надали фахівці Transparency International Ukraine. 

Це допомогло уникнути неузгодженостей, через які закон не міг би ефективно 

працювати, додають в організації. 
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За даними проєкту damage.in.ua, станом на 21 жовтня загальна сума збитків, 

завдана інфраструктурі України, складала понад $127 млрд. 

 

04 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 8008 

щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну 

агресію проти України. 

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк. 

Документ у цілому підтримали 316 нардепів. 

За словами Железняка, законопроєктом, зокрема, передбачено: 

недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового 

моніторингу осіб, які є громадянами РФ; 

розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними 

особами, які є резидентами РФ, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;  

встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу 

звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними 

з РФ. 

Нардеп зауважив, що були підтримані правки 16,19 та 22, якими скоротили строк 

статусу ПЕП (політично значущі особи - Politically Exposed Persons) з довічного до 

3-х років після посади. 

"До другого читання прибрали правку, що до високого ризику ділових відносин 

відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті 

(олігархів)", - резюмував Железняк. 
 

05 листопада 2022 року Нацбанк розширив перелік товарів оборонного 

призначення для їх придбання за кордону і спростив умови щодо задоволення 

заявок на купівлю іноземної валюти для благодійних фондів. 

Про це повідомляє пресслужба НБУ. 

Так, із 5 листопада внесено зміни щодо доповнення тепловізорами та низкою 

інших приладів у перелік товарів оборонного призначення, які мають змогу 

купувати за кордоном фізичні особи – волонтери: 

волонтери – фізичні особи мають змогу розраховуватися гривневими 

платіжними картками за кордоном без обмежень; 

фізичні особи мають змогу купувати валюту та переказувати її за кордон (у 

межах щомісячного ліміту 400 тис. грн в еквіваленті). 



Мережа захисту національних інтересів «АНТС» 
www.ants.org.ua 

 

 

Громадська організація «Мережа захисту національних інтересів «АНТС»» 
ЄДРПОУ: 43262336, Адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 102, а/с. 122 

Ants.ngo@gmail.com  

Додається, що до відповідного переліку також входять: рації, бронежилети, 

каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, 

захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, 

спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги. 

05 листопад 2022 року Обидві зовнішні лінії електропередачі ЗАЕС, лінію 750 кВ 

і резервну лінію 330 кВ, яка використовується для подачі електроенергії з 

мережі, було відремонтовано, і в п'ятницю вдень почалося повторне 

підключення. 

Приблизно о 22:00 було відновлено електропостачання лінією 750 кВ усіх шести 

енергоблоків ЗАЕС, а вісім аварійних дизель-генераторів, які працювали, було 

відключено та переведено в режим очікування, сказав Гроссі, посилаючись на 

інформацію, яку він отримав від групи експертів МАГАТЕ, присутніх на станції. 

"Досі мужньому персоналу Запорізької атомної електростанції завжди 

вдавалося підтримувати безпечну роботу шести енергоблоків. Але далі так 

тривати не може. Я неодноразово закликав до термінового створення навколо 

ЗАЕС охоронної зони ядерної безпеки, щоб запобігти ядерній аварії. Ми не 

можемо дозволити собі втрачати час. Ми повинні діяти, поки не стало надто 

пізно", - сказав Гроссі. 

 

 


